
Høringssvar og bemærkninger til budgetforslag til budget 2022. 

Perioden for at indgive høringssvar og komme med bemærkninger til budget 2022 er nu 
afsluttet.  

Der er modtaget høringssvar fra høringsberettigede parter og indkommet bemækrninger 
fra MEDudvalgene i kommunens centre samt HovedMED.   
En række råd, foreninger og bestyrelser har ligeledes benyttet muligheden for at 
kommentere på de fremsendte forslag. 

De samlede høringssvar og bemærkninger kan findes på hjemmesiden. 

Liste over afgivne høringssvar og bemærkninger: 

Bornholms Ældreråd 

Handicaprådet 

HovedMED  

CenterMEDudvalg i kommunens 10 centre 

BUPL Bornholm 

Dagtilbudsbestyrelsen 

Danske Handicaporganisationer på Bornholm 

Den Fælles brugerbestyrelse socialpsykiatrien 

DGI Bornholm 

FOA Bornholm pædagogisk sektor 

Fri- og Privatskoler på Bornholm 

Høreforeningen på Bornholm 

Klemensker Land- og Byforening 

Kommunikationscentrets bestyrelse 

Poulsker Idrætsforening
Skolebestyrelsen Hans Rømer Skolen 

Skolebestyrelsen Heldagsskolen 

Skolebestyrelsen Kildebakken 

Skolebestyrelsen Kongeskærskolen 

Skolebestyrelse og MEDudvalg Paradisbakkeskolen 

Skolebestyrelsen Svartingedal Skole 

Skolebestyrelse og MEDudvalg Ungdomsskolen 

Skolebestyrelsen Åvangsskolen 

Udsatterådet 

Ældresagen Bornholm 

https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2022.aspxl


Bornholms Ældreråd 

     August 2021 

 

Bornholms Regionskommune har sendt budgetforslag for 2022 i høring. 

Bornholms Ældreråd fremsender hermed følgende bemærkninger til forslaget: 

Ældrerådet skal anbefale, at man helt friholder ældreområdet for besparelser. Dette 

skal ses i lyset af, at de ældre har været hårdt ramt i forbindelse med coronakrisen 

med afsavn, ensomhed og serviceforringelser. Mange ældre har følt sig ensomme og 

har ikke haft mulighed for at deltage i aktiviteter, som man har været vant til. 

De henvendelser vi modtager kommer primært vedr. hjemmeplejen. Vi kan 

genkende mange af de kritikpunkter, der er blevet fremført. Desværre er det stadig 

et kendt problem, at ansatte i hjemmeplejen løber meget hurtigt, har alt for mange 

besøg på en vagt hvilket giver et dårligt arbejdsmiljø og tiltagende sygdom blandt 

personalet. Konsekvensen heraf er ringere service over for de borgere, der har 

behov for hjælp. 

Tiden er nu inde til, at man tager kritikken alvorligt fra politisk side og gør noget ved 

det. Ældrerådet har erfaret, at der visiteres alt for stramt. Der er alt for kort tid til at 

løse opgaverne hos borgerne herunder ikke mindst at have tid til en snak med 

borgeren.  

Ældrerådet savner også nogle synlige resultater og handlinger fra arbejdet i 

Analysegruppen vedrørende ældre, der nu har arbejdet i flere år. 

Ældrerådet skal minde om, at midler fra velfærdspuljen på ca. 12 mio. kr. blev lagt i 

kassen sidste år. Dette beløb bør anvendes indenfor ældreområdet. 

PLEJEBOLIGOMRÅDET-AFSKAFFELSE AF KLIPPEKORT: 

SSU-31-01: En uacceptabel besparelse på et tidspunkt, hvor man taler meget om en 

værdig ældrepleje. 

Det vil specielt ramme ældre borgere, der ikke har familie / netværk på øen. 

Det er at lade hånt om de tanker, der lå bag bevillingen af den oprindelige 

værdighedspulje. 

 



 

 

HJEMMEPLEJEN- AFSKAFFELSE AF KLIPPEKORT: 

SSU-31-02: En uacceptabel besparelse på et tidspunkt, hvor man taler meget om en 

værdig ældrepleje. 

Det vil specielt ramme ældre borgere, der ikke har familie / netværk på øen. 

Det er at lade hånt om de tanker, der lå bag bevillingen af den oprindelige 

værdighedspulje. 

 

HJEMMEPLEJEN-EFFEKTIVISERING AF NATTEVAGTSLAG: 

SSU-31-03: Det er vanskeligt at se, at en nedskalering af nattevagten med 1,4 

årsværk er en form for løsning. 

1. Det vil give større pres på personalet. 

2. Længere ventetid i nogle tilfælde for borgerne. 

3. Større belastning/usikkerhed ved sygdom blandt personalet. 

4. Større risiko for, at der skal indkaldes vikarer. Man løser jo ikke problemet 

med manglende personale, ved at bortskære 1,4 årsværk. Ej heller problemet 

med, at de ansatte skal være til rådighed i deres vagtfrie uge/fridage. 

 

PLEJEBOLIGOMRÅDET-VARM MAD TIL MIDDAG PÅ ALLE PLEJECENTRENE: 

SSU-31-04:  I forhold til det lille beløb der kan spares er det bekymrende. Ændringen 

blev tidligere indført for at optimere beboernes ernæring/ og faldulykker om natten 

og følelsen af at bo i eget hjem. 

For nuværende er det sådan, at inden morgenmaden er spist er klokken typisk ca. 

10, og så er det tidligt at skulle spise varm mad kl. 12. Man har jo også erfaring med 

at de ældre er mere mætte og sover bedre, når de har fået varm mad til aften. 

Bekymringen går også på, at der bliver meget langt fra sidste måltid (koldt) kl. 17.00 

til næste morgen / formiddag kl. 9.30 hvor morgenmaden serveres (ca. 16 timer 

uden mad 



HJEMMEPLEJEN-EFFEKTIVISERING/ YDERLIGERE BESPARELSE PÅ OPSTART AF FASTE 

RUTER, HOLDMØDER OG FASTE MEDARBEJDERE: 

SSU-31-05: Det er betænkeligt, at indhente en besparelse på nogle tiltag, der ikke er 

færdig implementeret. 

Vent med at høste frugterne før de er modne. 

 

PLEJEBOLIGOMRÅDET- AFSKAFFELSE AF PULJEN TIL AKTIVITETER, LEDSAGELSE MV.: 

SSU-31-06: En uacceptabel besparelse på et tidspunkt, hvor man taler om en værdig 

ældrepleje. 

Det vil specielt ramme ældre borgere, der ikke har familie/netværk på øen. 

Det er at lade hånt om de tanker, der lå bag bevillingen af den oprindelige 

værdighedspulje. 

 

HJEMMEPLEJEN- STYRKELSE AF DEN SAMLEDE REHABILITERINGSINDSATS: 

SSU-31-07: Selve metoden med Digi Rehab ser spændende ud, men det vil kræve 

penge til uddannelse af personalet. 

Tid og penge skal følge med, så vi kan ikke godkende besparelsen. 

 

SYGEPLEJEN- PERSONALEREDUKTION: 

SSU-33-02: Vi finder det uacceptabelt, at man skærer i borgertid. 

 

TVÆRGÅENDE SUNDHEDSTEAM- NEDLÆGGELSE AF KONSULENTFUNKTIONEN FOR 

ERNÆRING OG SUNDHED I RELATION TIL OPSPORING AF SMÅTSPISENDE ÆLDRE: 

SSU-33-03: Hvis stillingen nedlægges, bør man sikre sig undervisning af personalet til 

at varetage denne funktion. 

 

 



SØNDERBO-PERSONALEREDUKTION: 

SSU-33-04: Det bør afhænge af normeringen. 

 

ELEVOMRÅDET-REDUCERE MULIGT OPTAG: 

SSU-33-05: I betragtning af at man kæmper for at skaffe mere uddannet personale, 

virker det paradoksalt, at man vil reducere elevoptag. 

 

KOMMUNIKATIONSCENTRET- PERSONALEREDUKTION: 

SSU-33-06: Da ventetiden i forvejen er lang, virker det uacceptabelt at reducere 

personalemængden. 

 

GENOPTRÆNINGEN- PERSONALEREDUKTION PÅ REHABILITERINGSOMRÅDET: 

SSU-33-08: Pengene bør overføres til Digi Rehab. 

 

REDUKTION AF TILSKUD TIL SELVEJENDE HALLER: 

JUFU-21-04: Da der foregår en del ældre -og stolegymnastik i hallerne, kan 

Ældrerådet frygte, at de ældres muligheder for motion og socialt samvær reduceres 

såfremt denne reduktion gennemføres. 

 

LUKNING AF FOLKEBIBLIOTEKET I HASLE: 

JUFU-22-01: Dette forslag vil besværliggøre mulighederne for at komme på 

biblioteket. 

 

NEDLÆGGE DECENTRAL BORGERSERVICE: 

JUFU-41-02: Ældre uden transportmuligheder vil få længere til en personlig 

betjening. 

 



REDUKTION AF PLEJE AF STADIONS UDEN FODBOLDAKTIVITET: 

JUFU-59-03: Mange ældre spiller kroket på disse baner. Banerne vil i perioder være 

uegnede til kroketspil, da græsset er for højt. 

 

Det tekniske område generelt. 

Bornholms Ældreråd skal anbefale, at handicapstier og fortove vedligeholdes bedre. 

Cykelstier bør vedligeholdes med slidlag og ikke småsten. 

 

Med venlig hilsen 

 

Erik A. Larsen 

Formand for Bornholms Ældreråd 
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Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Handicaprådet 09-08-2021 2  

Politisk sagsgang 

Handicaprådet beslutter 

Resumé 

Budgetmateriale vedr. budget 2022 sendes i høring og til kommentering. 

Indstilling og beslutning 

Formanden indstiller: 

a) at høringsmaterialet til budget 2022 drøftes 

b) at der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar 

 

Handicaprådet den 9. august 2021: 

Handicaprådet udtrykker generelt bekymring over de fremsatte spareforslag. 

I øvrigt henvises til særskilt høringssvar fra DH. 

Sagsfremstilling 

 
Rammen for Bornholms Regions kommunes budget 2022  

Den 8. april besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, at der skulle udarbejdes 

spareforslag for de enkelte udvalg for samlet 40 mio. kr. Besparelsesforslag som kan indgå i 

de politiske prioriteringer til et færdigt budget for 2022. Det er disse forslag, der sammen med 

anlægsforslag og udvidelsesforslag bliver sendt i høring og til kommentering.  

 

 
Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægning Kommunalbestyrelsen sender 

de forskellige forslag i høring hos de høringsberettigede parter forud for 

kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Kommunens hovedMEDudvalg og kommunens 

centre vil ligeledes blive indbudt til at kommentere på forslagene. Dette bliver gjort for at 

kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt.  

Materialet ligger på kommunens hjemmeside.  

 

Sidste frist for høringssvar  

Sidste frist for at indsende høringssvar i relation til forslagene er fredag den 13. august 2021 

kl. 12.00. Høringssvar til kommunalbestyrelsen indsendes pr. mail på: oep-budget@brk.dk 

  

Høringssvarene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 1.-2. 

september 2021.  

Nye og ændrede forslag til budget 2022, som følge af budgetforhandlingerne, vil blive sendt i 

høring fra tirsdag den 14. september og frem til mandag den 27. september. 



Økonomiske konsekvenser 

Præcist hvor meget, der bliver behov for at spare, er endnu ikke endeligt opgjort. Regeringen 

og Kommunernes Landsforening blev den 8. juni 2021 enige om rammerne for økonomien for 

2022. Aftalen indeholder en række emner som velfærd og grøn omstilling, men der mangler 

endnu de konkrete tal før, vi kender den endelige betydning af aftalen for Bornholms 

Regionskommune. 

Supplerende sagsfremstilling 

 

 

 



Høringssvar om budget 2020 

 

Vi er bekymrede over spareforslagene på børneområdet, da de vil ramme de udsatte og sårbare børn. 

Dernæst er vi bekymrede over den stempling af forældre, som ligger i nogle af spareforslagene på 

børneområdet - at skilsmissebørn = socialt udsatte børn. Og at børn i mistrivsel = børn udsat for 

uhensigtsmæssig adfærd i familien.  

Skolevægring rammer også de børn, der er særligt sårbare. Det er ikke udtryk for noget, de udsættes 

for i familien, men rammer og vilkår i skolen, som de ikke kan rumme. At placere ansvaret for barnets 

mistrivsel i familien, fremfor at foretage en objektiv undersøgelse af årsager, vil betyde at børn med 

autisme, adhd, ordblindhed og andre usynlige handicaps ikke får den rette hjælp.   

 

 

Nr.: BSU-12-03 Emne: Lukning af PREP  

 

Nr.: BSU-12-06 Emne: Nedlæggelse af en familiebehandlerstilling i Familiebehandlerteamet 

 

Yderligere kommentarer til enkelte spareforslag:  

 

I Nr.: BSU-12-04 Emne: Nednormering socialpsykolog (32 timer/uge) 

Socialpsykologerne blev opnormeret i forbindelse med hjemtagelse af den specialiserede rådgivning - 

en rådgivning som er blevet ekstrem svær at få bevilget. På nuværende tidspunkt har familier, som 

har børn med handicap ikke rådgivning i det omfang, der er behov for. Vi kan derfor ikke anbefale en 

reduktion af en ydelse, som er nødvendig og som i forvejen er kraftig beskåret.  

 

Nr.: BSU-12-09 Emne: Fremtidig finansiering af behandlingstilbud på Heldagsskolen 

Der findes i øjeblikket børn, der har behov for en behandlingsmæssig indsats – de må i øjeblikket vente 

på, at de bliver 13 år og kan indskrives i DASK, da der ikke findes andre tilbud. Det er ikke 

hensigtsmæssigt at børn ikke har mulighed for et skoletilbud, som passer til barnet. Alle børn har ret 

til et skoletilbud og undervisning. Men alt for mange går hjemme. 



 

Nr.: BSU-13-03 Emne: Rammebesparelse på tildelingen pr. elev. 

En rammebesparelse vil betyde færre penge til andre aktiviteter – herunder støtte til elever med 

særlige behov, manglende budget til vikardækning ved sygdom.  Hvilket samlet vil betyde klasser 

bliver udfordret og får svært ved at nå faglige mål. 

 

Nr.: SSU-32-01 Emne: Reduktion af udgifter vedr. dyre enkeltsager på støtteområdet (SEL §85) 

Når borgere er placeret udenøs, er det typisk fordi de har behov for en specialiseret indsats, som ikke 

findes på Bornholm.  

Allerede nu får borgerne i stort omfang § 85 leveret f.eks. i A-huset fremfor i hjemmet. Der er borgere 

som ikke kan modtage hjælpen udenfor eget hjem og lovgivningen foreskriver, at hjælpen skal 

tilrettelægges, så borgeren kan modtage den. 

 

 

Karina Bundgaard, repræsentant for børn og unge med handicap i Handicaprådet og 

Lone Pihl, suppleant for Karina Bundgaard. 

 



 

 

NOTAT 
 

Modtagere: 
Kommunalbestyrelsen 

  

Bornholms Regionskommune 

Center for Regional Udvikling, It og 

Sekretariat 

Sekretariatsservice 

Sekretariatsservice@brk.dk 

www.brk.dk 

CVR: 26 69 63 48 

12. august 2021   

HovedMEDs bemærkninger til budgetforslag 2022 
 

HovedMED har afholdt møde den 11. august 2021 og har følgende bemærkninger: 

 

Der skal være generel opmærksomhed på, at opgavemængden skal tilpasses løbende, såfremt der sker 

stillingsreduktion som et led i besparelser.   

 

 

Venlig hilsen 

 

 

HovedMED 

Johannes Nilsson (formand) og Karina Randrup (næstformand) 



 
MEDudvalget for Center for Børn og Families bemærkninger til budget 2022: 
 

Besparelser på børne- og ungeområde er en uhensigtsmæssig beslutning med både umiddelbare og 
langvarige konsekvenser for børn, unge og deres familier. Desuden vil besparelserne modarbejde 
de indsatser, der er igangsat i De små børns Bornholm, Fælles Folkeskole Bornholm og Den 
Sammenhængende Ungeindsats.  
 
Center for Børn og Familie udtrykker faglig bekymring i forhold til særligt spareforslaget på 
skoleområdet, som vil reducere to-lærer-ordning og begrænse støtteindsatser (BSU-13-03). I et 
inklusionsperspektiv giver dette ikke mening, da flere børn i udsatte positioner ikke vil kunne 
inkluderes og rummes i almenområdet uden denne mulighed for ekstra støtte. Dette vil generere 
øget mistrivsel med underretninger og pres på Center for Børn og Families foranstaltninger til følge. 
 
Længere udskiftningsintervaller på sand i sandkasser (NMU-55-07): Ud fra et hygiejne- og 
sundhedsmæssigt perspektiv er det uhensigtsmæssigt kun at udskifte sandet hver tredje år. 

 



 

 

Center for Ejendomme og Drift 

Sandemandsvej 1B 3700 Rønne 

  

   
   Kommunalbestyrelsen 

  

    

  

  

  

Bornholms Regionskommune 

Center for Ejendomme og Drift 

+45 56 92 50 00 

ed@brk.dk 

www.brk.dk 

CVR: 26 69 63 48 

9. juli 2021  

 

J. nr. 81.38.00P35-0261   

 
Bemærkninger fra CenterMED i Ejendomme og Drift til budgetforslag 2022  
 
CenterMED i Ejendomme og Drift har på møde den 8. juli 2021 gennemgået og drøftet både spare- og 
opprioriteringsforslag til budget 2022 og har følgende bemærkninger. 
 
Udvidelsesforslag NMU-53-50 - Øget vintertjeneste: 
CenterMED udtrykker en bekymring for om nuværende kapacitet i Vej, park og anlæg, kan udføre den 
opgaveudvidelse, der er foreslået på vintertjenesten. Ikke mindst af hensyn til de gældende køre- og hviletider 
m.m.  
 
Besparelsesforslag JUFU-59-02 - Reduktion af plejeniveau for udenomsarealer ved stadions: 
CenterMED udtrykker bekymring over tendensen, hvor besparelser på udførelsesopgaver i forskellige 
afdelinger, udmøntes ved, at drifts- og plejeopgaver ”hjemtages” til sidearbejde, for centeret og afdelingens 
egne medarbejdere. Således bliver principperne omkring helhedsorienteret drift udvandet med betydelig 
ineffektivitet til følge og virksomhederne med nul sum regnskab får vanskeligere vilkår, dermed formindskes 
kommunens effektivitet. 
 
Besparelsesforslag SSU-33-03 - Nedlæggelse af ernæringskonsulentfunktion: 
CenterMED ser med stor bekymring på valget af at nedlægge ernæringskonsulent funktionen. Det kommer til 
at berøre DeViKa, at der ikke længere er en ernæringsfaglig funktion til at facilitere ernæringsindsatsen i BRK, 
blandt andet ved måltidsfokusgrupper og andre udviklingstiltag i ældreområdet.  
Det vil ud over fokusset på maden til de småt spisende ældre, også få konsekvenser for det gode tværfaglige 
arbejde og de initiativer der allerede er igangsat på mad og måltidsområdet. Det får især betydning for 
beboerne på de mindre køkkenenheder på plejecentrene med få ansatte, at sparringen af ernæringstilstanden 
på disse vil bortfalde.  
Vi frygter at opgaverne bliver pålagt andre, uden at der tilføres tid til dette, da opsporing af småt spisende 
ældre, er en yderst vigtig funktion.  
 

 

 

På vegne af CenterMED i Ejendomme og Drift 

 

 

Bjarne Sjelle Freund-Poulsen  Michael Birkebæk Lau 

Formand   Næstformand 



 

 

 

NOTAT 
 

Modtagere: 
oep-budget@brk.dk 

  

Bornholms Regionskommune 

Center for Job, Uddannelse og 

Rekruttering 

Koordinering, tilsyn og uddannelse 

eub-koordineringogtilsyn@brk.dk 

www.brk.dk 

CVR: 26 69 63 48 

12. august 2021   

Kommentering, bemærkning til materiale vedr. forslag til budget 2022 
 

Materialet vedr. budget 2022 har været drøftet på møde i CenterMED i Job, Uddannelse og Rekruttering den 

12. august 2021. 

 

Der er ingen yderligere bemærkninger til materialet. 

 

 

 

 

På vegne af CenterMED i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering 

 

Allan Westh  Mark Steger 

Formand  Næstformand 

 



 

 

Center for Natur, Miljø og Fritid 

Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 

  

   
   Kommunalbestyrelsen 
  
    
  
  

 

Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid

nmf@brk.dk
www.brk.dk

CVR: 26 69 63 48

12. august 2021  
 

J. nr. 81.38.06G01-0003

Bemærkninger fra CenterMED for Natur, Miljø og Fritid til Budget 2022  
 
CenterMED har gennemgået forslag til besparelser, udvidelser og anlæg for budget 2022 og har følgende 
bemærkninger: 
 
NMU-53-05: Der ses allerede nu et stigende antal henvendelser fra borgere om flere rotter samt allergigener 
forårsaget af græspollen. Det stigende antal henvendelser påvirker arbejdsmængden hos både Natur og Miljø 
samt på vejområdet. Med besparelsen kan der muligvis forventes en yderligere stigning i antallet af 
henvendelser. 
 
ØEPU-61-01: CenterMED udtrykker bekymring for nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud 
set i lyset af udbudsprocesser har en stigende kompleksitet. 
 
ØEPU-A01a-c: Uanset hvilket scenarie for nyt kulturhus i Rønne som vælges, så forventes det, at MED-
systemet vil blive inddraget. 
 
 
Venlig hilsen 
 
CenterMED i Natur, Miljø og Fritid 
 
Louise Lyng Bojesen 
Palle K. Tourell 
Michael Brandt-Bernbom 
Benedicte Christiansen 
Jon Madsen 
Jens Hjul-Nielsen 
Klaus Rønne-Jensen 
Maj-Britt Hansen 
Andreas Lund Povlsen 
Jackie Munch Nielsen 
Hanne-Jytte Vejdiksen 
Steffen Gerdes 
Kim Guldberg Pedersen 
Lars Peter Schultz 



 
 
 
 
 
 

Psykiatri og Handicap 

Ullasvej 17, 

3700 Rønne 
 

Økonomi og Personale 

Bornholms Regionskommune 

Psykiatri og Handicap 

CVR: 26 69 63 48 

 
 
12. august 2021 

 
 

Kommenteringssvar Budget 2022 - MED-udvalget i Center Psykiatri og Handicap 
Center MED Center Psykiatri og Handicap har på deres møde den 12. august 2021 vedtaget følgende 
udtalelse: 

 
SSU 32-01 Reduktion af udgifter vedr. dyre enkeltsager og på støtteområdet (SEL §85) 

 
 
CenterMED udtaler, at den væsentligste forudsætning for besparelsens gennemførelse, er ansættelsen af en 
ekstra medarbejder i Myndighedsafdelingen, der skal bidrage med at tilsikre gennemførelsen af den del af 
besparelsen der omhandler de dyre enkeltsager. Det anses ikke som muligt, at gennemføre besparelsen med den 
nuværende normering uden risici for arbejdsmiljøet i afdelingen. 

 
Ydermere betyder en evt. besparelses gennemførelse, at området stadig løbende er sikret mulighed for 
målrettet kompetenceudvikling, for at kunne sikre den kvalitative opgaveløsning. 

 
I forhold til de foreslåede besparelser på støtteområdet (SEL §85) bemærkes det, at den foreslåede 
besparelse vil blive fordelt indenfor det samlede udførerområde. 

 
SSU 32-02 Tilpasning af aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatri vest. 

 

CenterMED udtrykker bekymring for, at en evt. besparelse vil ramme de svageste brugere af Vestergade, samt 
at andre af brugere af tilbuddet vil fravælge et aktivitets- og samværstilbud i regi socialpsykiatrien, med den 
konsekvens at nogle af brugene vil opleve en større ensomhed. 

 
For de brugere, der for nuværende benytter tilbuddet i Vestergade der fremadrettet ikke ønsker andet 
aktivitets- og samværstilbud, kan det betyde at disse i stedet vil blive visiteret til ydelser efter SEL §85 
(støttetimer) 

 
For nuværende er der flere af de daglige brugere, der udover tilbuddet i Vestergade, benytter de tilbud der 
tilbydes på Midtpunktet. 



Besparelsen vil betyde personalereduktion i Socialpsykiatrien Område Vest. 
 
SSU 32-03 Tilpasning af aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatri øst. 

 

CenterMED udtaler, at den foreslåede besparelse omhandlende Aasen primært vil omfatte brugere, der udover 
Aasen, også benytter andre tilbud især målrettet gruppen af ældre borgere. 

 
Det bemærkes, at brugere der måtte ønske det, vil blive tilbudt aktiviteter eller samvær i regi Lindehuset i 
Svaneke. 

 
Med venlig hilsen 
MED-udvalget i Center for Psykiatri og Handicap 

 
Helle Rottbøll 
Næstformand, TR - SL 

 
Margrethe Vogt Thuesen 
Formand, Psykiatri- og Handicapchef 
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8. juli 2021   

Bemærkninger fra CenterMED i Regional Udvikling, IT og Sekretariat til budgetforslag 
2022 
 

CenterMED i Regional Udvikling, IT og Sekretariat (RIS) har afholdt møde den 8. juli 2021 og har følgende 

bemærkninger: 

 

Nedlæggelsen af puljen til eksterne konsulenter – ØEPU-61-01 

I så fald spareforslaget besluttes, gøres der opmærksom på, at der i konkrete sager, hvor puljen ville have 

fundet anvendelse, vil være behov for, at der i de enkelte sager afsættes midler til ekstern rådgivning vedr. 

udbud. 

 

Ressourcer til Miljøvurderinsområdet – NMU 52-50 

CenterMED RIS bakker op om opprioriteringsforslaget omkring ressourcer til miljøvurderingsområdet, idet en 

opprioritering er af essentiel betydning for sagsbehandlingen af lokalplaner og større byggeprojekter i Plan og 

Byg. Besluttes opprioriteringsforslaget ikke forudses en væsentligt forlænget sagsbehandlingstid i både Plan 

og Byg.  

 

 

Venlig hilsen 

 

CenterMED  

Claus Munk (formand) og Nicolai Munk Pedersen (næstformand)  
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Kommentering af budget 2022 fra Center fra Skole 

 
CenterMED-udvalget i Center for Skole har afholdt ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 29. juni 2021 og har følgende 
kommentarer til budget 2022:  
 
CenterMED Skole bemærker, at en rammebesparelse på mere end 6 mio. kr. på skoleområdet vil have væsentlig indflydelse på 
kvaliteten af den bornholmske folkeskole. I de sidste par år har folkeskolen været inde i en god udvikling og har oplevet øget 
elevtilgang. En velfungerende folkeskole er i CenterMED Skoles optik en væsentlig forudsætning for at kunne indfri Børne- og 
Skoleudvalgets mål om, at 70% af alle skolepligtige børn på Bornholm går i folkeskolen samt at bidrage til opfyldelsen af 
Bornholms Regionskommunes vision om at øge indbyggertallet på Bornholm til 42.000 i 2028, hvorfor CenterMED ser med 
bekymring på en række af de besparelsesforslag, der påvirker skoleområdet.  
 

Vi vil pege på følgende forslag, som kan implementeres: 

 

Nummer Center: Skole 
BSU-13-01 Den frie befordring ved frit skolevalg fjernes 

 CenterMED ser dog gerne, at der fremadrettet vil være mulighed for at ansøge om fri befordring ved benyttelse af frit 
skolevalg for at sikre at elever fra familier med begrænset økonomisk råderum, der har behov for en ny start på en 
anden skole, kan få mulighed for at få dette finansieret. 

BSU-13-02 Stoppe madskolen 

  

BSU-13-04 Reduktion af pulje til projekter 

  

Nummer Center: Ejendomme og Drift 
NMU-53-08 Skoleskure nedlægges efterhånden som de forfalder 
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Nummer Center: Børn og Familie 
BSU-12-02 Bortfald af støtte til SFO til frie grundskoler 

  

BSU-11-04 Ophør af overgangsprojekt 

  

 
 

Vi ser med bekymring på følgende besparelsesforslag: 

 

Nummer Center: Skole 
BSU-13-03 Rammebesparelse på tildelingen pr. elev 

 En rammebesparelse i denne størrelsesorden vil have betydelige indvirkninger på kvaliteten af undervisningen og den 
positive udvikling i folkeskolen, da forslaget kan bevirke personalereduktioner på de enkelte skoler og et øget 
undervisningstimetal. Det vil medføre mindre tid til forberedelse og forældresamarbejde samt tværgående samarbejde 
med interne og eksterne samarbejdspartnere. Erfaringerne fra corona-perioden har tydeliggjort den positive indvirkning 
to-lærerordninger har på elevernes faglige udvikling og trivsel. CenterMED vurderer således, at forslaget vil bremse 
den positive udvikling, som folkeskolen pt oplever.  

Nummer Center: Børn og Familie 
BSU-11-01 Reduktion af sprogindsatser samt råd og vejledning ifm. specialpædagogisk og terapeutisk indsats 

 En reduktion af specialpædagogiske og terapeutiske indsatser vil give udfordringer senere i de pågældende børns 
skoleforløb, hvorfor denne besparelse vil være kortsigtet og kan risikere at blive en fordyrende faktor i fremtiden, da de 
pågældende børn fortsat må forventes have udfordringer, der vil kræve indsatser i folkeskolen. 

BSU-11-02 Reducering af pulje til social normering (50%) 

 En reduktion af puljen til social normering vil give udfordringer senere i de pågældende børns skoleforløb, hvorfor 
denne besparelse vil være kortsigtet og kan risikere at blive en fordyrende faktor i fremtiden, da de pågældende børn 
fortsat må forventes have udfordringer, der vil kræve indsatser i folkeskolen. 

BSU-12-01 Nedlæggelse af sorggrupper for børn og unge 

 Nedlæggelsen af sorggrupperne vil medføre et øget pres på folkeskolens personale, da kan risikere at skulle håndtere 
sorgbehandling hos elever, som personalet ikke nødvendigvis er uddannet i eller har kompetence til. CenterMED Skole 
bemærker vigtigheden i, at de pågældende elever har gavn af muligheden for at kunne spejle sig i andre børn og unge 
i lignende situationer. 
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BSU-12-04 Nednormering af socialpsykolog (32 timer/uge) 

 En nednormering af socialpsykolog vil give udfordringer i de pågældende børns skoleforløb, hvorfor denne besparelse 
vil være kortsigtet og kan risikere at blive en fordyrende faktor i fremtiden, da de pågældende børn fortsat må forventes 
have udfordringer, der blandt andet vil kræve indsatser i folkeskolen. Skolerne oplever i forvejen lang ventetid på 
udarbejdelse af PPV’er, og yderligere ventetid vil vanskeliggøre skolernes muligheder for at løfte barnets faglige og 
sociale udvikling. 

BSU-12-05 Undervisning af børn med sproglige vanskeligheder 

 Forslaget vil have betydning for de pågældende børns læseudvikling og dermed også deres faglige udvikling og trivsel i 
skolen. Såfremt forlaget implementeres vil det vanskeliggøre opfyldelsen af målet om at 80% af alle elever i folkeskolen 
skal være gode læsere. Pædagoger og lærere vil opleve, at skulle varetage opgaver med de børn, der har 
sprogvanskeligheder, som de hverken har de faglige kompetencer eller de tidmæssige ressourcer, der kræves for at 
løse. 

BSU-12-06 Nedlæggelse af familiebehandlerstilling i Familiebehandlerteamet 

 Et godt skoleforløb indebærer et godt forældresamarbejde, som kan vanskeliggøres i det tilfælde, hvor 
familierådgivningen ikke længere vil kunne bistå de forældre og børn, der har behov for støtte. CenterMED Skole anser 
denne besparelse for kortsigtet og kan risikere at blive en fordyrende faktor i fremtiden, da de pågældende familier 
fortsat må forventes have udfordringer, der blandt andet vil kræve indsatser i folkeskolen. 

BSU-12-07 Reduktion i skolesundhedspleje 

 Skolesundhedsplejen er én af de instanser, der rettidigt kan opspore og forebygge såvel psykiske som fysiske 
udfordringer hos eleverne, og dermed bidrage til at sikre folkesundheden og elevernes trivsel. 

BSU-12-09 Fremtidig finansiering af dagbehandlingstilbud på Heldagsskolen 

 Bornholms Regionskommune har på nuværende tidspunkt ikke noget dagbehandlingstilbud, hvilket bevirker, at elever 
med dette behov får behandling udenøs. En investering i et dagbehandlingstilbud på øen vil i CenterMEDs optik kunne 
forebygge de dyre udenøs skole- og behandlingstiltag, hvorfor denne besparelse forekommer at være af kortsigtet 
karakter. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

                                         Trine Schloss Pedersen      Signe Ballegaard Schmidt 
Formand for CenterMED-udvalget   Næstformand for CenterMED-udvalget 
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Att: Økonomi og personale 
Den 9. august 2021 

 

Kommentarer til budget 2022 fra Center for Sundhed og Forebyggelse  

 
CenterMED-udvalget i Center for Sundhed og Forebyggelse har afholdt MED-udvalgsmøde den 9. august 2021 og har flg. kommentarer:  
 
CenterMED er generelt bekymret for de foreslåede besparelser i centeret. Seks ud af ni forslag er personalereduktioner i en tid, hvor man generelt 
oplever opgavetilgang, og et fald i centerets samlede serviceniveau er derfor uundgåeligt. Under corona-pandemien har Center for Sundhed og 
Forebyggelse varetaget mange ekstraordinære opgaver uden at have ressourcer til rådighed. Det kan blive svært fortsat at varetage ekstraordinære 
opgaver og øvrige centre vil ikke kunne forvente bistand og service med yderligere personalereduktioner.  
 
Høringssvar fra Kommunikationscenterets bestyrelse er vedhæftet.  
 
Vi har primært forholdt os til de forslag, der har direkte betydning for Center for Sundhed og Forebyggelse og vi ser med bekymring på 
flg. besparelsesforslag: 

 
 SSU - Sundhed og Forebyggelse 
SSU-33-03 Tværgående Sundhedsteam – Nedlæggelse af konsulentfunktionen for ernæring og sundhed i relation til opsporing af 

småtspisende ældre 

 Vi ser med bekymring på nedlæggelse af funktionen, da det vil medføre at der kommer til at mangle den nødvendige faglige 
specialviden. En viden der skal til for at kunne yde den optimale ernæringsvejledning eksempelvis til ældre borgere med flere samtidige 
alvorlige sygdomme – og dermed ofte et komplekst ernæringsbehov.  
Manglende korrekt ernæring kan bl.a. medføre, at især skrøbelige ældre borgere, får dårligere sårheling, forringet udbytte af 
rehabilitering- og genoptræningsforløb. Samt risiko for genindlæggelser, længere indlæggelsestider på hospital eller Rehabiliteringscenter 
Sønderbo.  

 
SSU-33-04 Sønderbo – Personalereduktion 

 Forslaget vil have konsekvenser for den øvrige organisation, idet der på Sønderbo har været en væsentlig stigning af 
belægningsprocenten siden maj måned 2021. I løbet af sommeren 2021 har der været borgere på sygehus, som Sønderbo ikke har 
kunnet modtage grundet fuld belægning, hvilket medfører betaling/ventepenge til Regionen fra Center for Ældre. 
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SSU-33-07 Hjælpemidler – Personalereduktion i tekniker-, fragt- og vaskerigruppen 

 Forslaget vil betyde, at Hjælpemidler ikke kan opretholde samme niveau på egne fragt- og reparationsopgaver. Det kan bl.a. betyde 
udgifter til ekstern løsning af disse opgaver.  
De forpligtende samarbejdsaftaler, om levering af midlertidige hjælpemidler for Bornholms hospital og nødkald for Center for Ældre, 
skal overholdes. Derfor er der risiko for, at forslaget kan komme til at betyde længere leveringstid på de hjælpemidler BRK er forpligtet 
til at levere, hvilket bl.a. kan forlænge rehabiliteringsforløb.  
Det kan derudover blive en konsekvens, at borgerne selv skal sørge for returnering af hjælpemidler, de ikke længere har behov for. 
 

 Andet område – BSU  
BSU-11-05 Nedsat åbningstid i børnehusene – 1 time ugentligt 

 I forhold til dette forslag, er der bekymring for afsmittende konsekvenser for pasningsmuligheder for medarbejderne. Især i plejen, hvor 
mange dagvagter afsluttes kl. 15.00.  
 

BSU-12-07 Reduktion af skolesundhedspleje 

 Dette forslag har konsekvenser for det borgerrettede forebyggelsesarbejde i skolerne hvad angår sundhed og mistrivsel for bl.a. udsatte 
børn og unge. 
 

BSU-13-02 Stoppe madskolen  

 Der ses med bekymring på dette forslag i forhold til forebyggende indsatser for bl.a. overvægtige børn og unge.  
 

 Andet område – SSU 
SSU-31-07 Hjemmeplejen – Styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats 

 Der er bekymring for at dette besparelsesforslag, med øget tilgang af borgere til forløb med DigiRehab, vil medføre øget opgavemængde 
for terapeuter i Genoptræning. Denne terapeutgruppe er netop den gruppe der bliver berørt i besparelsesforslag SSU-33-08, som 
omhandler personalereduktion på rehabiliteringsområdet.  
Der er desuden bekymring for generelt ressourcetræk i Center for Sundhed og Forebyggelse.   
CenterMED støtter overordnet at digitalisering af rehabilitering bliver en større mulighed i fremtiden. 
 

SSU-32-01 Reduktion af udgifter vedr. dyre enkeltsager og på støtteområdet (SEL §85) 

 Såfremt reduktion af økonomien til dyre enkeltsager reduceres, og flere borgere hjemtages, kan det få afledte konsekvenser for 
afdelinger i Center for Sundhed og Forebyggelse, der varetager sundheds- og servicelovsydelser. Det er derfor en forventning, at alle 
sager er velkoordinerede på tværs af centre og særligt i forhold til genoptræning og rehabilitering Sønderbo.   
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 Andet område – NMU 
NMU-52-01 Øgede indtægter i forbindelse med parkeringsordninger 

 Der henledes opmærksomhed på at der skal være parkeringsmuligheder for BRK-personale med udekørende funktioner.  
 

NMU-53-01 Vej – Cykelstier i eget trache i åben land – reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse af cykelstier 

 Dette forslag stemmer ikke overens med visionerne om grøn, bæredygtig ø og heller ikke med folkesundhedspolitikken.  
 

NMU-55-01 Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i vinterferien 

 Der er generelt bekymring for nedprioritering af rengøring i kommunens bygninger, da man allerede oplever en lav rengøringsstandard. 
Lavere rengøringsstandard kan medføre øget sygefravær på grund af smitte via kontaktflader.  
 

NMU-55-06 Længere intervaller mellem serviceeftersyn på ventilationsanlæg 

 Dette forslag skal ses i sammenhæng med det i forvejen dårlige indeklima og det heraf dårlige arbejdsmiljø i mange af BRKs bygninger.  
 

NMU-55-09 Nedprioritering af bygningsvedligehold 

 Der er generel bekymring for enhver nedprioritering af vedligehold af BRKs bygninger, da det nuværende vedligehold allerede opleves 
som mangelfuldt og mange bygninger har brug for at blive renoveret.  
 

 Andet område – ØEPU 
ØEPU-61-01 Nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud 

 Dette forslag vil have konsekvenser for de afdelinger og centre der lovgivningsmæssigt er forpligtede til at indgå leverandøraftaler på 
baggrund af udbud. Det forudsættes at udgiften til ekstern bistand skal findes indenfor centrenes eksisterende ramme, hvilket kan 
medføre større økonomisk ressourcetræk bl.a. på hjælpemiddelområdet. Da det er lovpligtigt at foretage udbud, kan det i sidste ende få 
afledte konsekvenser på andre ydelser, herunder evt. serviceforringelser for borgerne.  
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Karina Nørby    Katja Madsen 
Formand for Center MED-udvalget   Næstformand for Center MED-udvalget  
 



 

Ældre 

Ullasvej 17, 1 3700 Rønne 

  

   
   Kommunalbestyrelsen   

Bornholms Regionskommune 

Ældre 

CVR: 26 69 63 48 

11. august 2021   

  

J. nr.   

Høringssvar - Budget 2022 
 

CenterMED for Ældre har følgende høringssvar til budget 2022: 

 

 

SSU-33-02 Personalereduktion i sygeplejen vil bl.a afføde reduktion i Kompetenceudvikling og sparring med 

kollegaer i center for ældre. Det vil forringe effektiviteten i forhold til komplekse borgerforløb med 

sundhedsydelser der kræver sygeplejefaglig sparring, og kan have betydning for den sikkerhed sosu-

medarbejdere i center for ældre oplever i opgaveløsningen. 

. 

SSU-33-08 Personalereduktion i terapeutfagligt team, vil forringe det rehabiliterende fokus i center for ældre. 

Digirehab bortprioriteres, DTR-møder nedprioriteres. Det er kontraindiceret i forhold til Center for ældres behov 

for at styrke den rehabiliterende organisation, for at kunne imødekomme fremtidens udfordringer på 

ældreområdet. 

 

SSU-33-01 Lukning af værestedet vil nedbringe den socialfaglige indsats i sygeplejen hvilket har betydning for 

sparring og forløbskoordination for borgerne, også i center for ældre. I arbejdet med lighed i sundhed er den 

socialfaglige kompetence en væsentlig del af den generelle socialfaglige indsats, og er central for den brede 

indsats i BRK. 

 

SSU-33-03 Nedskæring på ernæringssygepleje, vil få betydning for borgere med behov for ernæringsindsats i 

center for ældre. Herudover vil det have betydning for det generelle fokus på ernæringsindsatsen, idet adgang 

til sparring og vejledning forventes afgrænset. 

 

SSU-33-04 Reduktion i personalet på dagcentre på Sønderbo vil betyde at der ikke tilbydes aflastende 

eftermiddage til ægtefæller. Det vil have betydning for hjemmeplejen der så vil skulle bistå denne aflastning. 

 

SSU-33-05 Reduktion i pulje til voksenelevløn anser center for ældre som en del af at attraktivt tilbud, som skal 

sikre fremtidig rekruttering til sosu-uddannelserne. Rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet har behov for 

brede, differentierede og attraktive tilbud til kommende elever og medarbejdere og en reduktion i denne pulje 

vil ikke understøtte den samlede indsats. 

 

SSU-33-06 Reduktion i form af nedskalering i Ressourcevejens tilbud, vil betyde at hjemmeplejen skal løfte 

den socialfaglige indsats i hjemmene hos de involverede borgere. Hjemmeboende borgere mister tillige det 

sociale netværk der kan fastholde dem i recovery. 
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SSU-33-07 Reduktion af personale på hjælpemiddelcentret vil forlænge ventetiden på hjælpemidler og på 

områder som sårpleje kan det have afgørende betydning for prognosen, ligesom det fysiske arbejdsmiljø 

påvirkes, hvis leveringstiden på APV-hjælpemidler forlænges. 

SSU-33-01 Lukning af værestedet fabriksvej der bl.a. omfatter praktisk hjælp til fx bestille lægetid, vil bidrage til 

en opgaveglidning til center for ældre, hvor hjemmeplejens medarbejdere fremover skal hjælpe med dette 

 

På vegne af CenterMED,  

 

Venlig hilsen 

 

 

Christina Lilliedal 

Ældrechef 
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12. august 2021 
 

Kommentarer fra CenterMED i Økonomi og Personale til 
forslag til budget 2022 

 

CenterMED i Økonomi og Personale har på sit møde den 10. august 2021 drøftet forslag til 

budget 2022 og har nedenstående bemærkninger. 

CenterMED ser positivt på, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ikke besluttede at fremsen-

de spareforslag med personalereduktioner.  

 

Forslag ØEPU-61-01: Nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud 

I 2021 er der en pulje til finansiering af eksterne konsulenter i forbindelse med større og mere 

komplekse udbudsopgaver. Det har givet en vis tryghed i organisationen bredt set at vide, at 

der har været mulighed for at trække på denne pulje ved behov og inden for de besluttede 

rammer. 

Der vil altid være særlige udbudsopgaver, hvor kommunen ikke internt råder over den rette 

udbudsteknisk viden eller faglig ekspertise, og hvor der vil være behov for ekstern hjælp. I så-

danne tilfælde vil det være centrenes rammer, der skal finansiere den, eller der skal politisk 

anvises finansiering til det. Dette giver anledning til bekymring. 

 

Forslag ØEPU-61-02: Reduktion af puljen til hjemmearbejdspladser 

CenterMED anerkender, at der politisk blev afsat en pulje sidste år til hjemmearbejdspladser. 

Under Corona har mange arbejdet hjemmefra i lange perioder, og forventningen er at flere vil 

benytte sig af muligheden for hjemmearbejde fremover en gang i mellem. 

Med dette forslag reduceres puljen fra 2022, hvilket kan give bekymring hos nogen om, hvorvidt 

der så fremover ikke vil blive givet lige så gode muligheder for at få det rette udstyr til hjemme-

arbejdspladsen. 

 

Forslag: NMU-55-01: Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administratio-

nerne i vinterferien 

Forslaget vækker bekymring hos nogle medarbejdere, da vi ikke ved, hvordan Corona-

pandemien udvikler sig, og så er vurderingen, at det ikke vil være godt at skrue ned for rengø-

ringen om vinteren. 

I beskrivelsen i forslaget står, at ”Det er erfaringsmæssigt normalt disse uger, der er færrest 

medarbejdere på arbejde.” Dette kan vi ikke genkende for vores center, og det foreslås derfor, 

at det undersøges, om besparelsen kan findes ved at kigge på en anden uge på året, fx en uge 

om sommeren. 



 

BUPL Bornholm, Fabriksvej 1, 3700 Rønne – Tlf.: 35465590 
 

 
August 2021  

 

Bornholms regionskommune har sendt budgetmaterialet 2022 i høring i råd og MED system og BUPL 

Bornholm sender hermed sine bemærkninger til materialet: 

 

BUPL Bornholm ser med stor tilfredshed på at Bornholms regionskommune ikke ukritisk bruger løs af 

borgernes penge, men har øje for at pengene måske kan bruges bedre på andre måde end i dag. Bornholm 

er udfordret med mange udsatte børn og unge og derfor skal der herfra lyde ros for udvidelsesforslagne 

BSU-13-50 Fortsættelse af DASK, hvor der anbefales at det økonomiske grundlag for DASK genetableres 

uden tidsbegrænsning. Samt BSU-12-50 Fortsættelse af behandlingsindsatserne i STIME.  

Det er dog stadig med stor bekymring BUPL Bornholm læser de mange andre forslag til besparelser der nu 

er lagt op til og her ser BUPL Bornholm i en vis grad udover over egen næsetip og vægter ikke kun deres 

egne medlemmer. BUPL Bornholm er i lige så høj grad bekymret for de børn, unge og deres familier disse 

besparelser får så massive konsekvenser for. Dette er nogle af kommunens mest sårbare borgere som her 

bliver ramt. Derudover er vi bekymret for, at det vil påføre kommunens medarbejdere et endnu større 

arbejdspres – med risiko for øget sygefravær og dårligt arbejdsmiljø til følge. For ikke at tale om risikoen får 

øget dårligere trivsel for de ramte borgere, og så i kølvandet på Covid-19 pandemien som i forvejen har 

trukket store veksler på netop disse gruppers trivsel og udvikling.  Her er det især følgende forslag vi er 

bekymrede for:  

• BSU-11-01 Reduktion af sprogindsatser samt råd og vejledning ifm. Specialpædagogisk og 

terapeutisk indsats 

• BSU-11-02 Reduktion af pulje til social normering (50%) 

• BBSU-11-05 Nedsat åbningstid i børnehusene – 1 time ugentligt 

• BSU-12-05 Undervisning af børn med sproglige vanskeligheder 

• BSU-12-08 Familierådgiver i dagtilbud 

• BSU-12-10 1årig besparelse på møde og uddannelsesaktiviteter 

• BSU-13-03 Rammebesparelse på tildeling pr. elev 

Disse besparelser mener BUPL Bornholm er i direkte modspil til regionskommunens ønsker for fremtiden 

og de projekter der kører i disse år. Her tænker BUPL især på ”De Små Børns Bornholm” og ”Fælles 

folkeskole”. 

Hvis vi reelt ønsker at tiltrække unge tilflyttere, børnefamilier, til Bornholm og Brande Bornholms 

regionskommune som en visionær kommune med attraktive arbejdspladser – så er det BUPL Bornholms 

holdning at disse forslag helt bør fjernes fra spareprocessen og i stedet puttes over i en prioriterings -og 

opkvalificerings pulje/ katalog.  

Tidligere på året blev kassen, som følge af for stor pukkel af byggesager åbnet, og der blev tilført flere 

midler til det arbejde. BUPL Bornholm mener at det samme gør sig gældende her – Hvis man tør tage den 

politiske beslutning IKKE at spare, men i stedet at investere yderligere, så vil Bornholm som samfund 



 

BUPL Bornholm, Fabriksvej 1, 3700 Rønne – Tlf.: 35465590 
 

komme til at stå stærkere fremadrettet, både økonomisk og som BRAND, til glæde for både medarbejdere i 

BRK og ikke mindst alle de sårbare børn, unge og deres familier, som i øjeblikket er stillet en mørkere 

fremtid i møde. 

 
 
 
Mvh Henrik Kofoed Hansen 
 
     Formand BUPL Bornholm 
 
 



09. august 2021 
 

Høringssvar fra Dagtilbudsbestyrelsen vedrørende budget 2022 

 

Dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer samtlige kommunale børnehuse, dagplejen og 

specialbørnehaven Mælkebøtten. 

Nr.: BSU-11-01 Emne: Reduktion af sprogindsatser, samt råd og vejledning ifm. 

specialpædagogisk og terapeutisk indsats 

En reduktion i sproglige -, specialpædagogiske - og terapeutiske indsats vil have væsentlig negativ 

betydning for den tidlige indsats. Den tidlige indsats er også en væsentlig del af De Små Børns 

Bornholm. Der er et stort behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med den tidlig indsats til 

gavn for familier med særlige behov. Tidlig indsats betaler sig på lang sigt og for at være en 

attraktiv kommune anser forældrebestyrelsen det for vigtigt at vi fastholder den nuværende 

indsats.  

Nr.: BSU-11-02 Emne: Reduktion af pulje til Social normering 

Social normering er med til at løfte den nødvendige pædagogiske indsats i de børnehuse med 

store andel af børn i udsat position. Indsatsen er ikke kun til gavn for børn i udsat position men for 

hele børnegruppen i de børnehuse som får del af puljen for Social normering. En reduktion i den 

sociale normering vil betyde at de allersvageste vil få endnu dårligere vilkår end de har i dag, og 

dagtilbudsbestyrelsen kan ikke tilslutte sig dette spare forslag. 

Nr.: BSU-11-03 Emne: Bortfald af tilskud til pasning af egne børn 

Dagtilbudsbestyrelsen indstiller forslaget til fuld besparelse. Det afsatte beløb kommer et 

begrænset antal forældre til gavn og de forældre, som måtte have behov for et pasningstilbud, vil 

kunne tilbydes dette i et børnehus. 

Nr.: BSU-11-04 Emne: Ophør af overgangsprojekt 

Den nye dagtilbudslov fremhæver et krav om fokus på overgangen til skole i barnets sidste år i 

børnehaven. 

Der er et ønske om at overgangsprojektet får lov til at etablere sig endnu mere, da Covid-19 

situationen har begrænset projektets fulde potentiale.   

Overgangsprojektet er i sin nuværende form medvirkende til, at alle børn i skolesøgende alder, 

som er indskrevet i et kommunale eller privat børnehuse på Bornholm, tilbydes en fælles ramme 

uagtet skolevalg. Dette er rigtig givtigt for de børnehuse, som overleverer få børn fordelt til rigtig 

mange af øens skoler. 

De forældre som har stiftet bekendtskab med projektet udtrykker stor tilfredshed med afviklingen 

og kvaliteten heri. Det rammesatte overgangsprojekt har som ekstra gevinst, at Skole og Dagtilbud 

arbejder i fællesskab for at kvalificere samarbejdet omkring børnene. 

 



09. august 2021 
 

 

Nr.: BSU-11-05 Emne: Nedsat åbningstid i børnehusene – 1 time ugentlig  

 

Dagtilbudsbestyrelsen fraråder en nedsættelse af åbningstiden, da det vil have store konsekvenser 

for de bornholmske familier og erhvervsliv. Mange forældre sættes i et dilemma, når dagtilbud får 

mindre åbningstid, da det kan være svært for forældrene at nå at hente deres børn, inden 

børnehusene lukker. 

Indførelse af mindre åbningstid må betegnes som en serviceforringelse af det kommunale 

Dagtilbud.  

Nr.: BSU-11-06 Emne: Afskaffelse af pulje til små børnehuse 

Børnetallet i øens børnehuse kan hurtigt ændre sig. En lille ø som Bornholm oplever geografiske 

forskelligheder i til - og fra flytning. Konsekvensen af dette kan bringe enkelte børnehuse i perioder 

med et negativt økonomisk grundlag. 

Dagtilbudsbestyrelsen frygter ved en reduktion i puljen, at enkelte børnehuse og derved hele 

lokalområder, vil blive bragt i situationer, hvor der opstår tvivl om børnehusets fremtidige eksistens. 

En situation som kan forhindres ved bevarelsen af puljen.      



Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer Bornholm budget 2022. 
 

DH Bornholm har gennemgået besparelsesforslag og budget materiale for 2022. DH Bornholm har 
følgende kommentar. 
DH Bornholm er dybt bekymret, over de mange besparelser/nedskæringer på de nævnte områder. 
 

BSU - 12-01 til 12-10  
Disse forslag rammer Handicappede og børnefamilier, samt børn/unge i sorg. 
Da der ønskes flere børn inkluderet, koster dette i personale og psykologer - hvis det skal lykkedes 
med en vellykket inklusion. 
BSU - 11 - 01 plus 11 - 02, samt 12 - 01 til 12 - 10. 
De små sårbare rammes igen, som kan give følger hele livet. 
Undervisning af børn med sproglige vanskeligheder, som flere af vores børn har, gør dem sårbare i 
normale sammenhæng, samt at de ikke opdages i tide.  
Den tidlige indsat er også væsentlig i Små Børns Bornholm, til gavn for familier med særlige 
behov. Tidlig indsat betaler sig på lang sigt, for at være en attraktiv kommune og børnenes trivsel. 
Nedlæggelse af stilling i familiebehandling, vil ramme de sårbare i negativ retning, dette gælder 
også Familierådgiver i dagtilbud, hvilket er uhensigtsmæssigt i lyset af Egmont Fonden og 
serviceloven § 52.  
Besparelse på Heldagsskolen er dybt - dybt bekymrende for de børn der går der og de forældre, 
som er tilknyttet. DH Bornholm kan ikke bifalde dette - i strid med FN's Handicapkonvention. 
 
 

SSU - 31 - 01 til 31 - 07 
Både på Plejehjem og hjemmeboende vil afskaffelse af klippekorts ordningen, ramme forskelligt, 
da nogle ældre IKKE har pårørende, som kan træde til. Disse vil blive ramt hårdt - vil give en 
skævvridning og dette kan DH Bornholm ikke acceptere. 
Det gælder også SSU - 31 - 03 nattevagt, hvor det vil ramme skævt. 
afskaffelse af Aktiviteter, ledsagelse m.m. vil forringe borgernes trivsel. 
Styrkelse af de ældre i form af rehabiliterings indsat er bekymrende at det forringes, da de ældre 
mister deres "frihed", og selvværd. Bliver mere plejekrævende, hvor ønsket har været bedre selv 
hjulpne. 
 

SSU - 32 - 01 til 32 - 03 
Det der opnås på disse besparelser, kan DH Bornholm ikke acceptere, da de rammer de svage af 
de svage, som kan blive dyrere, med deraf større udgifter. Brugerne af Socialpsykiatrien Vest og 
Øst er glade for dette tilbud og kan i mange tilfælde, have en værdig hverdag. Lige på grænsen, 
da de er SEL § 85. 
SSU- 33 - 01 er et § 104 rusmidler  
Dette tilbud hjælper mange og er den sikre havn, disse mennesker ønsker at have. 
SSU - 33 - 04 personalereduktion Sønderbo 
Det er en forringelse af de borgere som henvises hertil, samt rehabiliteringen, bekymrende for alle 
svage borgere. 
SSU - 33 - 06 
Kommunikationscentret bruges af mange handicappede og mennesker der er på arbejdsmarkedet. 

Dybt bekymrende da det rammer ressourcevej - Syn - Hørehandicappede, i mange tilfælde med 
øgede omkostninger. 
Vi ved fra brugere af resourcevej, at mange er blevet hjulpet, nogle endda med et flexjob - 
selvværd. 
Indenfor synshandicap er der også nogle på flexjob. 



Deres selvværd rammes, med følgende mistrivsel. 
På høreområdet blev der indgået en rammeaftale med Regionen, forhandlet i stand med 
Høreforeningen Bornholm, som dermed fik aftalen med Bornholms Amtsråd forlænget, da 
overgangen fra Amtsråd til Regionskommune, fandt sted. Samtidig blev aftalen om 3 måneder 
videreført, fra Amtsrådet vedtagelse politisk. 
De som er brugere af høreapparater bliver ramt - DETTE GÆLDER OGSÅ DE SOM ER PÅ 
ARBEJDSMARKEDET. 
 

JUFU - 22 - 01 
Igen rammes svage og ældre medborgere, som ikke har mulighed at bruge folkebiblioteket i 
Rønne. 
JUFU - 41 - 02 
Det samme ældre og handicappede rammes, da alt flyttes til Rønne. 
 

NMU - 55 - 05 plus NMU - 55 - 08. 
Vi tager lige toiletterne igen. Lukning i vinterhalvåret. 
Det rammer bredt, da også erhvervslivet bliver ramt, da Døndalen bruges af handicappede, som 
ønsker en tur i skoven og af mennesker i arbejdslivet. Fyrvejen Dueodde bruges af handicappede 
også i kørestol. 
Alle har ret til oplevelser i Naturen og når der er toilet i nærheden griser man ikke. 
 

I alle spareforslag skal der tænkes på FN'S Handicapkonventionen, som flere steder bliver 
overtrådt. 
 

DH Bornholm hilser alle udvidelsesforslag velkomne. 
 



                                 Østermarie, den. 15.07.2021  

 

Høringssvar til Budget 2022 fra Den Fælles Brugerbestyrelse i socialpsykiatrien, Center for 

Psykiatri og Handicap, Bornholms Regionskommune. 

 

Den Fælles Brugerbestyrelse består af brugerbestyrelsesrepræsentanter fra Område Vest og Område 

Øst, med støttefunktioner i eget hjem og med aktivitets- og samværstilbud og 

brugerbestyrelsesrepræsentanter fra Botilbuddet Kommandanthøjen. 

 

Høringssvaret afgives for det administrative sparekatalog der er sendt i høring, med svarfrist senest 

den 13.08.2021 kl. 12 oep-budget@brk.dk 

 

Den fælles brugerbestyrelse ønsker at udtrykke stor bekymring for de spareforslag der er fremsat for 

socialpsykiatrien:  

 

• SSU-32-02 Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i socialpsykiatrien område vest. 

Lukning af værested Vestergade i Allinge.  

• SSU-32-03Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i socialpsykiatrien område øst. 

Lukning af værestedet Åsen 13 i Nexø. 

 

Vedr. lukning af værestedet Vestergade i Allinge og Åsen i Nexø, så er fælles for spareforslagene, 

at de rammer en meget sårbar gruppe brugere, som har stort behov for tryghed og sikkerhed i 

hverdagen. Der er mange brugere der vil blive berørt af besparelserne. Brugere som har behov for 

støtte og hjælp til at opnå deres personlig recovery udvikling og mulighed for at komme sig efter en 

psykisk sygdom.  

Derfor vil en lukning af aktivitets- og samværstilbuddene give utryghed og risiko for at den gode 

udvikling, som den enkelte borger er i gang med, og deres psykiske habitus stagnerer og i mange 

tilfælde helt forsvinder.  

 

Fælles for de 2 lukninger er, at vi er betydeligt bekymrede for at brugere der benytter værestedet 

Vestergade og Åsen, ikke har ressourcer til at deltage i aktiviteter på Midtpunktet i Rønne og 

Lindehuset i Svaneke, de tilbageværende tilbud.  

Konsekvensen kan også være, at disse brugere bliver socialt isoleret, der er en øget risiko for 

indlæggelser på Psykiatrisk Center og flere tilfælde af selvskade.  

Der vil være mange af de berørte brugere, grundet deres psykiske udfordringer, som ikke vil være i 

stand til at tage offentlig transport til Midtpunktet i Rønne. Dette vil betyde, de ikke kan deltage i 

socialt samvær og modtage bostøtte (som også ydes i værestederne). Ydermere er det dyrt og 

tidskrævende for den enkelte at benytte sig af offentlig transport.  

 

Kommentarer fra brugerne af Værestedet Vestergade og Værestedet Åsen 13. 

• Ved lukning af Værestedet Vestergade i Allinge og Åsen 13 i Nexø lukkes et brugerstyret 

og lokalforankret værested, hvor mange praktiske opgaver udføres af os brugere som 

benytter værestederne.  

• En konsekvens kan være, at flere af os vil blive og føle os isoleret.  

• Værestederne giver os stor tryghed, og forhindrer ensomhed og er med at give os 

sammenhold i hverdagen.    

 

 

mailto:oep-budget@brk.dk


  

Antal borgere, der benytter de aktuelle lukningstruede tilbud: 

 

• Vestergade har besøg af ca. 10 brugere pr åbningsdag. 

• Værestedet Åsen har besøg af ca. 9 brugere pr. åbningsdag.  

 

 

 

På vegne af Den Fælles Brugerbestyrelse  

Formand Gert Haugbøl.  
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30. juli 2021 

Høringssvar om 2022-budgetmateriale fra DGI Bornholm 

DGI Bornholm har gennemgået det udsendte materiale vedr. budget 2022. Vi har pri-

mært forholdt os til de spareforslag under udvalget for Job, Udvikling og Fritid samt Na-

tur- og Miljøudvalget, som vurderes at få konsekvenser for øens idrætsforeninger og 

brugere af øens idrætsfaciliteter, hvis de gennemføres.  

Vi kommenterer også på et par udvidelsesforslag. Vi har endvidere valgt at komme 

med supplerende forslag til, hvor kommunen med fordel kan anvende flere midler, som 

vi vurderer på længere sigt vil føre til besparelser.  

 

Kommentarer til Spareforslag  
JOFU-21-01 Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler 

Forslaget om en besparelse på 106.000 kr. på JOFUs frie midler vil begrænse mulighe-

den for at søge midler til nye fritids-, idræts- og kulturaktiviteter. De seneste års bevil-

linger har været udslagsgivende for flere arrangementer og tiltag, herunder bl.a. Handi-

cap Tour Coop Bornholm, Nexø Regatta og etablering af petanquebaner.  

DGI Bornholm anbefaler, at JOFUs frie midler som minimum fastholdes på sit nuvæ-

rende beløb. 

 

JOFU-21-04 Reduktion af driftstilskud til selvejende haller 

Forslaget om en besparelse på driftstilskuddet til de selvejende haller med i alt 400.000 

kr. ud af et årligt driftstilskud på 14 mio. kr. kan umiddelbart lyde som et mindre ind-

greb. Men for de nuværende omfattende 7 tørhaller og 2 vådhaller vil det få stor betyd-

ning – i særdeleshed oveni mange måneders Corona-nedlukning.   

Opmærksomheden henledes også på, at JOFU har fremsendt et udvidelsesforslag, hvor 

to nye haller (DGI Hallen 2 og Mulighedernes Hus i Tejn) omfattes af driftstilskud til 

selvejende haller. Oplægget til dette indebærer en årlig ekstra udgift på kr. 419.245. 

DGI Bornholm anbefaler, at forslaget tages af bordet, da det vil forringe de selvejende 

hallers råderum – og at der ses positivt på udvidelsesforslaget. 

 

JOFU-59-01 Delvis ophævelse af miljøcertificering af idrætshaller 

I forlængelse af Bright Green Island-visionerne har det været helt på sin plads, at også 

øens kommunale idrætshaller har været miljøcertificeret med miljømærket Green 

Sport. Besparelsen på kr. 10.000 vil indebære, at det fremover kun er Rønne Idræts-

hal, der vil være omfattet af miljøcertificeringen. 

DGI Bornholm bakker op om grønne tiltag i alle øens idrætsfaciliteter og mener, det er 

ærgerligt at miste miljøcertificeringerne i de øvrige kommunale idrætshaller for en be-

sparelse på bare 10.000 kr. 

   

JOFU-59-02 Reduktion af plejeniveau for udenomsarealer på udendørs stadions 

DGI Bornholm finder forslaget om at reducere pasningsniveauet for udenomsarealer på 

udendørs stadions spændende, hvis det sker uden at få betydning for de idrætslige ak-

tiviteter og deres tilskuere og samtidig er med til at øge biodiversiteten. 

DGI Bornholm anbefaler, at Bornholms Idrætsområder tager en dialog med de berørte 

idrætsforeninger – såfremt spareforslaget vedtages. 



 

Side 2 

   

JOFU-5903 Reduktion af pleje af stadions uden fodboldaktivitet  

Forslaget om at spare 65.000 kr. på driftsopgaver er målrettet fodboldstadions, der 

ikke anvendes. 

DGI Bornholm støtter forslaget, under forudsætning af, at kroket-aktiviteterne på Ny-

vest Stadion IKKE påvirkes – og at fodboldbanerne vedligeholdes på en sådan måde, så 

de kan genetableres som fodboldbaner, hvis/når behovet opstår.  

 

NMU-53-01 Reduktion i ramme for vedligeholdelse af cykelstier  

Forslaget lægger op til at spare 160.000 kr. på vedligeholdelse af cykelstier, hvilket vil 

medføre ringere forhold for cyklisterne – og på længere sigt forårsage ekstra udgifter til 

vedligehold, såfremt cykelstierne skal kunne anvendes. 

DGI Bornholm finder forslaget meget uheldigt i øens samlede satsning på at få folk ud 

og være aktive hele året, herunder ikke mindst satsningen på outdoor-aktiviteter og 

outdoor-turisme, og vi anbefaler derfor, at besparelsesforslaget tages ud af kataloget. 

 

NMU-55-05 Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvåret 

Forslaget lægger op til at spare 112.000 kr. ved at lukke offentlige toiletter på landet, 

havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1. nov.-31. marts. 

Også dette forslag finder DGI Bornholm meget uheldigt i øens samlede satsning på at 

få folk ud og være aktive i naturen hele året, herunder ikke mindst satsningen på out-

door-aktiviteter og outdoor-turisme, og vi anbefaler derfor, at besparelsesforslaget ta-

ges ud af kataloget. 

 

 
Kommentarer til Udvidelsesforslag  
JOFU-21-50 Midlertidigt tilskud til selvejende haller – OG tilskud til analyse for 

fremtidig tilskudsmodel til de selvejende haller. 

Forslaget er sammenfattet til et merudgift på samlet 719.000 kr. Beløbet dækker over 

to ønsker fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd:  

1) kr. 419.000 til at muliggøre, at også DGI Hallen 2 og Mulighedernes Hus i Tejn om-

fattes af tilskudsordningen til selvejende haller og 

2) kr. 300.000 til facilitetsanalyse, facilitetsstrategi og udvikling af principper for fremti-

dig tilskudsmodel til selvejende haller. 

DGI Bornholm anbefaler, at udvidelsesforslaget imødekommes. 

 

ØEPU-64-50 Ungeråd – budget til aktiviteter der understøtter ungelivet på øen 

Forslaget om at afsætte kr. 200.000 til aktiviteter, som et kommende Ungeråd kan di-

sponere over, er visionært. 

DGI Bornholm støtter forslaget og indgår gerne i dialog/sparring om, hvordan der kan 

skabes evt. yderligere finansiering til de unges aktiviteter på bevægelsesfronten og mu-

lig kobling til eksisterende idrætsforeninger og/eller etablering af ny(e) forening(er).   

 
 
Ekstra Udvidelsesforslag 

1) Opprioriteringsforslag – regulering af 25 års reglen 

Flere af landets kommuner har helt fjernet 25 års reglen, for at undgå at foreninger bli-

ver modregnet i tilskud for medlemmer over 25 år. Det er ikke rimeligt, at foreninger, 

der har mange voksne medlemmer, straffes økonomisk. Konsekvenserne af reglen ar-

bejder således imod Vision 25-50-75, hvor vi ønsker at få flere medlemmer, der dyrker 

idræt i lokale foreninger på Bornholm.  



 

Side 3 

Sagen har været rejst politisk på Bornholm, og der har hidtil ikke været flertal for at 

fjerne 25 års-reglen.   

DGI Bornholm anbefaler, at 25 års-reglen reguleres, så foreningerne ikke straffes for at 

få medlemmer over 25 år. Denne regulering vil koste årligt ca. 300.000 kr. 

 

 

2) Opprioriteringsforslag - tilskud til øget samarbejde mellem skoler og 

øens idrætsforeninger 

De gode motionsvaner lægges allerede fra barnsben af. Samtidig er det påvist, at øget 

motion fremmer indlæringen. Derfor giver det god mening, at satse på dette område.  

DGI Bornholm anbefaler, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. til at fremme børn og 

unges idrætsdeltagelse gennem introduktion til de forskellige idrætsaktiviteter i skoleti-

den – eller i forlængelse af skoletiden i et samarbejde mellem skolerne og øens idræts-

foreninger.  

 

 

3) Opprioriteringsforslag -  tilskud til gennemførelse af ”Vores Ø” - kom-

munens politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm 

Som forudsætning for implementering af ”Vores Ø”, hvor kommunens idrætspolitik 

også indgår som en del, bør der afsættes særskilte midler til dette område.  

DGI Bornholm anbefaler, at der afsættes en idrætspulje på minimum 200.000 kr., som 

”Idrættens Videns- og Kompetenceråd” får indstillingsret til. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Dreyer  / Karen-Margrethe Hansen Bager 

Formand   Direktør   



 
 Bemærkninger til Budget 2022 ang spareforslag på børneområdet fra pædagogisk sektor FOA Bornholm 

Hvor blev visionerne af i forhold til børneområdet?  
Det er bekymrende læsning, og man får ondt i maven af at læse spareforslagene på børneområdet i 

budget 2022. Reduktion af medarbejdere i inklusions og ressource teamet, hvorved der bliver mindre 

tid til sproglig indsats og behandling med fysio og ergo terapi for børnene i Bornholms regions 

kommunen. Puljen til social normering reduceres med 50 %, en pulje der blev nedsat med henblik på 

at kunne øge indsatsen i udvalgte institutioner for børn i udsatte positioner. Reducering af tale/høre 

konsulent med 20 timer om ugen og sådan kunne jeg blive ved med at remse op blandt de mange 

triste spareforslag der ligger for børneområdet i Bornholms regions kommune for budget 2022.Der er 

tale om forslag til besparelser, men det er yderst bekymrende med tanke på at nogle forslag kunne 

ende med at blive til virkelighed. En virkelighed hvor de bornholmske børn og deres familier ikke får 

den hjælp og vejledning der er behov for. De sidste mange år har der været fokus på hvor vigtig den 

tidlige indsats er for børn, og kommunen har haft visioner om de små børns Bornholm. Med mange af 

de forslag der ligger til besparelser på børneområdet vil man nedsætte den kapacitet og ressourcer der 

er for de mest udsatte børn. Besparelser der på den lange bane vil føre mange, og stigende udgifter 

med sig, både økonomisk, men i høj grad også menneskeligt overfor de familier og børn der har et 

behov for hjælp/vejledning. Ydermere går et af spare forslagene på at reducere i åbningstiden i 

daginstitutionerne og spare på møder, uddannelse og opkvalificering hos medarbejderne. Alle disse 

forslag går stik imod Bornholms Regions kommunens visioner om at være en attraktiv arbejdsplads, og 

en attraktiv kommune at flytte sin familie til. De færreste har lyst til at flytte til en kommune hvor der 

bliver skåret ned på midler til de indstanser der skal tage sig af deres kæreste eje, børnene. 

Pædagogisk sektor er bekymret for udviklingen, og finder det trist at ingen kan se nødvendigheden i at 

investere i området, men i stedet laves forringelser. Forringelser der vil gå ud over børn, forældre og 

også det pædagogiske personale der hver dag dedikeret knokler på området for at få hverdagen til at 

hænge sammen, så de kan skabe de bedste betingelser for vores børn. Rekruttering er et stigende 

problem indenfor flere og flere brancher, og også indenfor det pædagogiske område. Med besparelser, 

vil medarbejderne få et endnu mere presset arbejdsmiljø, da flere børn vil få behov for særlige 

indsatser, der skal kunne rummes ude i institutionerne.. Spareforslagene på børneområdet i 

kommunen går stik imod de visioner Bornholms regions kommune har for børneområdet. 



 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til Budget 2022 

 

De 7 Fri- og Privatskoler på Bornholm sender hermed et høringssvar vedrørende punkter i sparekatalo-

get for budget 2022. 

 

Høringssvar vedrørende spareforslag BSU-11-04: Ophør af overgangsprojekt 

Vi oplever, at det er meget vigtigt for de kommende 0.klasser at blive præsenteret for skolen og deres 

kommende klassekammerater, inden de skal starte på en ny epoke i deres liv. Det er en stor omvæltning 

for børnene at skulle starte i skole i forhold til at skulle omstille sig til en helt ny hverdag med fagligt ar-

bejde, større kravsætning og nye sociale spilleregler. Det er desuden vigtigt for børn med særlige udfor-

dringer at blive forberedt på det nye, der skal ske.  

I mangel af Vippeordning har overgangsprojektet kun været en erstatning. Men slet ikke at have et 

overgangstilbud, ser vi som et stort problem i forhold til børnenes skoleparathed og tryghed ved at 

skulle i skole.  

Vi så helst Vippeordningen tilbage. Man vil i Vippeordningen kunne opdage, hvis der skal igangsættes 

tidlig indsats. Således kan vi hurtigere støtte op på en pædagogisk forsvarlige måde. Det vil give en tryg-

gere start for børnene. Det giver en blid overgang og en positiv start, som kan være afgørende for flere 

børns skolegang. 

Vi vedhæfter her Danmarks evalueringsinstituts erfaringsopsamling fra projekter om overgangen fra 

børnehave til SFO og skole.   

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/EVA%20Styrkede%20overgange_0.pdf 

Vi vurderer også, at det må være en besparelse for kommunen at sende børnene i ’Vippeordning’. 

 

Høringssvar vedrørende spareforslag BSU-12-02: Bortfald af støtte til SFO til frie grundskoler 

På Fri- og Privatskoleområdet løfter vi også vores del af inklusionsopgaven. Hvis vi skal kunne løfte på 

inklusionsområdet, ser vi også vigtigheden i at skulle kunne modtage børn i SFO med særlige udfordrin-

ger.  

Vi vil ikke kunne tilbyde børn med særlige udfordringer et SFO-tilbud, hvis vi ikke kan få støttemidler til 

det. De adfærdsudfordrede elever har rig mulighed for netop i SFO-tiden at blive støttet i udviklingen af 

deres sociale adfærd, således at de i højere grad kan lærer sociale spilleregler/adfærd og så vidt muligt i 

større grad undgår social eksklusion. 

Det vil forringe disse børns hverdag og deres sociale dannelse samt vil det være problematisk for foræl-

drene, hvis de ikke kan få passet deres børn efter skoletid.  

 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/EVA%20Styrkede%20overgange_0.pdf


 

 

I sidste ende vil vi ikke forsvarligt kunne modtage inklusionsbørn, hvilket vil betyde en større tilgang af 

inklusionsbørn til folkeskoleområdet og i sidste ende en mulig større tilgang til Fri- og Privatskoleområ-

det af børn indenfor ’normalområdet’.  

 

Underskrivere er alle Bornholms 7 privat- og friskoler:  
Rønne Privatskole, Peterskolen, Bornholms Frie Idrætsskole, Davidskolen, Svaneke Friskole, Øster-
lars Friskole og Sydbornholms Privatskole.  



 

                                                                                                                     d. 5 august 2021 

 

Til 

     Lene Hvass Olsen Kommunikationscentret, samt 

     Kommunalbestyrelsen. 

 

 

Lokalafdelingen af Høreforeningen på Bornholm, vil gerne udtrykke vores 

tanker om det besparelsesforslag der er kommet fra Kommunaldirektør 

Johannes Nilson, Bornholms Regionskommune. 

 

Høringssvar: 

SSU – 33 – 06 Kommunikationscentret – Personalereduktion. 

 

Den besparelse der er lagt op til, vil på længere sigt give flere udgifter, for 

en sårbar gruppe mennesker, det kan vi ikke støtte. 

Alle bliver ramt også de, som er på arbejdsmarkedet, da 

Kommunikationscentret er for mennesker med forskellige behov. 

 

Ressourcevejen er et løft for mange, nogle kommer i Flexjob, dette gælder 

også dem med nedsat syn, for ikke at tale om hørehandicappede, som er på 

arbejdsmarkedet, som kan beholde deres arbejde – alt dette vil gå tabt, 

helt uhørt, vi taber mennesker  på gulvet, som har kunne fungere og haft et 

meningsfyldt liv. 

 

Som formand for Høreforeningen på Bornholm, må jeg sige jeg er rystet 

over at Kommunen kan finde på at komme med besparelsesforslag der 

rammer sårbare hørehæmmede Bornholmere, det vidner om, at man ikke 

ved hvad det betyder for de enkelte menneske ikke at kunne høre og have 

noget socialt med andre mennesker, for ikke at tale om de der er på  

arbejdsmarkedet og skal fungere. 

 

Høreforeningen har kendskab til mennesker der har mistet deres arbejde 

fordi de ikke kunne få Høreapparater på grund af lang ventetid og er 

blevet fyret fra sit arbejde, det kan vi ikke være bekendt, det er en 

menneskeret at kunne høre og kunne kommunikere med arbejdsgivere, 

familie og venner, ellers ender det med social isolation. 

 

 

 

 



 

I 2017 blev der lavet en ny Rammeaftale mellem Region Hovedstaden og 

Bornholms regionskommune, med aftalen får Kommunikationscentret 

ansvaret for selve høreapparatsbehandlingen, mens ordineringsansvaret og 

den sundhedsfaglige ekspertise bibeholdes hos ørelægerne. 

 

Det betyder, at Bornholms Regionskommune årligt får et fast beløb fra 

regionen på x antal millioner til dækning af ydelser beskrevet i 

rammeaftalen og leveret af Kommunikationscentret. 

Indtægten tilføres Kommunikationscentret til varetagelse af opgaven. 

 

Det er politisk bestemt, at der højst gå 3 måneder for at få høreapparater 

og så vidt vides er der ikke vedtaget andet i kommunalbestyrelsen. 

Rammeaftalen er kommet i stand mellem Høreforeningen Bornholm og 

Region Hovedstaden. 

Besparelsen er helt uacceptabelt og vil betyde, at ventetiden ikke kan 

overholdes, hvilkes er katastrofalt. 

 

                                           Med venlig hilsen 

                        Formand   Helene Svendsen 

                                           Høreforening Bornholm. 
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Klemensker d.12.8.2021  

 
 

 

Høringssvar til Budget 2022 
 

A. Foreningshuset i Klemensker. 
 

Klemensker Land- og Byforening kan ud af budgetforslag 2022 ikke se, om 
midler til færdiggørelse af Foreningshuset (Bygning C ved tidligere Klemensker 

Skole) er medtaget i budgettet. 
 

Vi står ganske uforstående overfor, at vi ikke kan få færdiggjort byens 
foreningshus som lovet tilbage i 2018. Det afsatte beløb på 2,3 mio. kr. til 

nedrivning og renovering af dele af Klemensker skole blev ædt op af udgifter til 
miljøsanering, som hverken var budgetsat eller vedtaget af 

kommunalbestyrelsen. 
 

Vi henviser til vores skrivelse af d. 14.6.2021 med vore beskedne ønsker til 

anlægsbudget 2022. 
 

Vi glæder os til snarligt at få et funktionsdygtigt foreningshus, som kan 
fungere til gavn og glæde for Klemensker og opland. 

 
 

 
B. Info-tavler. 

 
Det fremgår af anlægsposterne, at antallet af info-tavler skal skæres ned til 

det halve. 
Vi håber, at Klemensker bliver tilgodeset med en af de nye tavler. Midt i byen 

ved busstoppestedet ligger en central cykelrasteplads med borde og bænke og 
adgang til et offentligt toilet. Her står en af de nuværende infotavler, og den 

bliver flittigt brugt af både cyklister, bilister og som noget nyt af vandrere, som 

benytter sig af Højlyngssti og shelterfaciliteterne i Præstemosen. 
 

Venlig hilsen 
 

p.v.a. KLB 
 

Philip Kjøller, formand og Christine Holst, næstformand 
 

  
   

 

http://www.klemensker.dk/
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Høringssvar fra Kommunikationscentrets bestyrelse til budget 2022 

 

Bestyrelsen ved Kommunikationscentret kan ikke anbefale en besparelse på kr. 500.000,00 i form af 

personalereduktion. Reduktionen vil ramme de administrative opgaver, enten i høreteamet eller bredt over 

hele huset i alle teams. 

De administrative opgaver, såsom visitation og sagsbehandling af ansøgning om kommunikations-

hjælpemidler, vil skulle laves alligevel og det vil betyde, at medarbejderne ikke vil få den samme tid til de 

borgernære ydelser som hidtil. Dette vil betyde længere ventetid for at få hjælp på Kommunikations-

centret. En ventetid, der kan være yderst belastende for et i forvejen belastet menneske pga. funktions-

nedsættelse. 

I dag er der ca. 4 måneders ventetid på høreapparatsbehandling og vi kan ikke acceptere en yderligere 

forlængelse, da ventetiden ifølge rammeaftalen mellem Bornholms Regionskommune og Region 

Hovedstaden højest må være på 3 måneder. 

Såfremt forslaget gennemføres i Ressourcevejen, vil det betyde lukkedage og det vil være bekymrende og 

skabe problemer for borgenes hjemmemiljø, hvis Ressourcevejens brugere skal have ”hjemmedage”. 

Hvis personalereduktionen sker i flere teams gennem reduktioner i flere medarbejderes ansættelsesnorm, 

vil der være en række stillinger, der ikke længere er fuldtidsstillinger og det er stærkt bekymrende. Det er i 

forvejen vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere til disse højt specialiserede stillinger og det bliver kun 

værre, hvis stillingerne ikke er fuldtidsstillinger. 

 

På vegne af Kommunikationscentrets bestyrelse den 09.08.2021 

 

Karen Nisbeth 

Formand 

 

 



Poulsker Idrætsforening 
Poulskervej 14A 
3730 Nexø 
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Kommunalbestyrelsen 
Bornholms Regionskommune 

 

 

 

 

Poulsker, den 13. august 2021 

 
Høringssvar ”Administrativt spareforslag” 
 
”Endnu en gang har embedsværket foreslået flere spareforslag som vedrører Poulsker IF” – En 
reduktion af tilskud til selvejende haller på kr. 400.000, -. Reduktion af pleje af stadions uden 
fodboldaktivitet kr. 65.000, - 
 
Vi håber, at Kommunalbestyrelsen ser helt anderledes på tingene og vi kan kun gentage de mange 
saglige argumenter: 
 
Poulsker Idrætsforening er i forvejen blandt de foreninger på øen, der selv skaffer flest egne midler til 
faciliteter. Det vil være en særdeles dårlig beslutning at underminere et me get aktivt lokalsamfund og 
lade hånt om mange års frivilligt arbejde og engagement. 
 
Forslagene vil medføre tab på ca. 40 - 55.000 kr. og dermed forhøje idrætsforeningens egenbetaling til 
anslået mellem 90.000 og 130.000 kr. hvert år, hvilket er mere end andre foreninger betaler i gebyr, 
for brug tilsvarende idrætshal. Det vil blive en uoverstigelig opgave selv at skulle skaffe, så mange 
penge til lokalerne og græsklipning. 
En reduktion af pasningsniveaet af græsslåning - til 1 gang pr. mdr. vil få stor betydning for de 
idrætslige aktiviteter der foregår på de udendørs idrætsanlæg i Poulsker. Desværre er der en 
misforstået opfattelse blandt vores embedsfolk, at baner kun skal klippes, hvis de skal brugt til 
fodbold. Vi er heller ikke sikker på at det er i tråd med folkeoplysningloven. 
 
Vi har rigtig mange bruger af vores baner: turister, crossgym, efterskoler, bibelcamping, 
hundetræning, fodboldtræning som kun ønsker at træne og ikke spille kampe i DBU, samt lokale. 
Så vi er naturligvis lidt skuffet over at læse i spareforslag, at man kun vil klippe banerne i Poulsker en 
gang pr. mdr. Det er i vores verden helt uden i hampen og vil bremse alt udvikling. 
Vi kæmper jo hver eneste dag for at udvikle vores forening - ikke afvikle - vi ser helst BRK som en 
samarbejdspartner, som i fællesskab vil udvikle vores lokalområde. 
 
Konsekvensen kan      blive en prioritering om hvor midlerne skal spares, og kan jo på sigt gå ud over 
sundhed og trivsel. 
 
I 2020 var vi 860 medlemmer, med ledere og trænere i de 12 afdelinger, incl. støttemedlemmer.  I de 
seneste 5 år har Poulsker Idrætsforening fået nye idrætstilbud på programmet. Flere end 493 af 
idrætsforeningens medlemmer er under 25 år eller over 60 år. Disse vil særlig blive ramt, hvilket også 
blev dokumenteret i facilitetsanalysen. 
 
En flerstrenget idrætsforening som vores er en meget vigtig del af lokalsamfundet. Vi har i flere år 
deltaget i udviklingssamarbejde med de andre lokale foreninger, der bl.a. har med ført, at Snogebæk 
af regionskommunen er indstillet til områdefornyelse.  



Poulsker Idrætsforening 
Poulskervej 14A 
3730 Nexø 
Jan@pif.dk 

 

 

 

    
                                                                                                                               
 
Efter lukningen af Jordbærhuset. og Bodilsker Skole er Poulsker-Hallen det eneste tilbageværende 
offentligt støttede tilbud i området – bortset fra et mindre til tilskud til Folkets Hus med de offentlige 
toiletter i Snogebæk. 
 
Poulsker-Hallen er den eneste idrætshal, hvor en lokal forening har driftsansvaret i stedet for en 
selvejende institution. Ja, der er særlige forhold. Men faktum er, at alle selvejende haller på Bornholm 
i sin tid blev etableret under - og har været drevet under - meget for- skellige vilkår. Tilskudsmodellen 
fra 2005 i forlængelse af kommunesammenlægningen, begrundet i kravet om en nogenlunde ligelig 
behandling af de selvejende haller. 
 
Hvis man absolut skal tage noget fra foreningslivet, vil det være meget skånsomt med en mindre 
forhøjelse af gebyrerne for brug af såvel kommunale som private faciliteter. 
 
Nedenfor medsendes et historisk resume vedrørende Poulsker-Hallen. Vi er naturligvis til rådighed for 
eventuelt yderligere oplysninger. 
Man skal bare huske på, at der i forvejen er et store frivillige engagement i ledelse og drift af de 
selvejende haller og at der næppe er stordriftsfor- dele vedrørende de faste udgifter til renter og 
afdrag, energiforsyning, renovation samt skatter og afgifter. 
 
 
PBV 
 
Jan Eggertsen 
 
Poulsker IF 
 
61664746 
 
 
 

 

  



Poulsker Idrætsforening 
Poulskervej 14A 
3730 Nexø 
Jan@pif.dk 

 

 

 

 
 

 
Baggrund: 

 

 

 

Poulsker Idrætsforening har 12 afdelinger med i alt næsten 850 medlemmer, trænere og ledere. Idrætsfor- 
eningen er dermed en af de største og mest aktive foreninger på Bornholm. Aktiviteterne foregår i Poulsker- 
Hallen, hvor der er træningshal, gymnastiksal, omklædning/bad, klubhus/cafeteria og mødelokale. Petanque- 
afdelingen holder til på havnen i Snogebæk. Strandløberne og stavgangafdelingen har sit  mødested vores 
klubhus på Snogebæk Havn. 

 
Over 45 uger om året er der aktiviteter i hallen, gymnastiksalen, på boldbanerne og i klubhuset. Mere end 
3.000 aktivitetstimer hvert år. Flere hundrede idrætsfolk og gæster hver uge giver et samlet ”besøgstal” i 
Poulsker Idrætsforening på op i mod 40.000 pr. år. Det samlede antal frivillige timer, der ydes i vores idræts- 
foreningen, er i omegnen af 25.000 timer hvert år, heraf godt en fjerdedel ved Snogebæk Havnefest. 

 
Poulsker-Hallen blev opført i 1984 som en foreningsejet idrætshal i reduceret størrelse i tilknytning til Poul- 
sker Skole. Hallen er et stort aktiv for Sydøstbornholm og har alle år været benyttet til skoleidræt. Ved opfø- 
relsen forpligtede kommunen sig til et grundtilskud på 480 skoletimer pr. år. Desuden havde Bodilsker Skole 
200 timer pr. år. 

 
Nedlæggelsen af Poulsker Skole i 1991 betød væsentlige merudgifter for idrætsforeningen, da vi nu selv 
skulle sørge for rengøring af omklædningsrum og gymnastiksal samt pasningen idrætsanlægget. I de føl- 
gende år steg foreningens egenbetaling af lokaleudgifter markant på trods af et øget tilskud fra Nexø Kom- 
mune. Fra 1997 aftaltes et fast årligt driftstilskud til lokaler og idrætsanlæg. For 1999 udgjorde beløbet 
618.000 kr. årligt. 

 

Den 1. juli 1999 blev idrætsforeningens lokaler (i alt ca. 1.400 m2) solgt til Dueodde Efterskole og der blev 
indgået en lejeaftale. Som følge af den nye aftale blev det årlige kommunale leje- og tilskudsbeløb reduceret 
med 93.000 kr., da en tredjedel af de samlede driftsudgifter blev overtaget af efterskolen. 

 
To år efter kommunesammenlægningen blev den nye tilskudsmodel for selvejende haller indført i 2005. En 
tredjedel af budgetmidlerne til de selvejende haller blev forlods tildelt svømmehallerne. De resterende 2/3 
fordeles efter en skematisk model, på trods af etablerings- og driftsforhold er meget forskellige. Målet var 
dog at sikre ens regler for alle. Hvor øvrige selvejende haller blev tilført de nødvendige midler, således at for- 
eningerne kun betaler standardgebyret for brug af hallerne, måtte Poulsker Idrætsforening som driftsansvar- 
lig for Poulsker-Hallen og Poulsker Stadion, fortsat skaffe et større beløb hvert år. 

 

Vi argumenterede bl.a. for et grundtilskud uanset hallens størrelse og for at arealer og timetal i mindre grad 
skulle påvirke beregningen og fordelingen. Vores indvendinger mod tilskudsmodellen i 2005 og 2007 blev 
ikke hørt, men i begyndelsen af 2009 blev tilskuddet fastsat til 700.000 kr. årligt, med virkning fra 2008. 

 
Pr. 1. juli 2010 indgik vi en ny lejeaftale med Grennessminde om lokaler og stadion.  

 

Vi stiller stadig lokaler frit til rådighed for "Lillemyr", "Vores Børnehave" Nexø Børnehus og Karlsvognen".  

Idrætsforeningen har fortsat en stor egenbetaling for faciliteter på 75.000 - 100.000 kr. årligt. 



 

Skolebestyrelsen ved 

Hans Rømer Skolen 

Skolevej 7 3720 Aakirkeby 

  

   
   
 

 

  

Bornholms Regionskommune 

Center for Skole 

Hans Rømer Skolen 

+45 56 92 34 00 

HansRoemerSkolen@brk.dk 

www.brk.dk 

CVR: 26 69 63 48 

10. august 2021 

 
  

  

  

Høringssvar vedr. budget 2022 fra Hans Rømer Skolens skolebestyrelse 

 
Skolebestyrelsen ønsker hermed at tilkendegive, at man bakker op om det høringssvar, som Center for Skoles 

MED-udvalg fremsætter. Dog med en enkelt afvigelse i forhold til Center-MEDs høringssvar: Skolebestyrelsen 

ønsker at de nuværende busskure fortsat bevares og dermed også vedligeholdes.  

 

 

På skolebestyrelsens vegne,  

 

 

Venlig hilsen, 

 

 

 

Pernille Rigstad 

skoleleder 



 

Heldagsskolen 

Almindingensvej 23 3751 Østermarie 

  

   
      

Bornholms Regionskommune 

Center for Skole 
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Høringssvar vedr. spareforslag 2022 fra Heldagsskolen 
 

Nedenfor er Heldagsskolens skolebestyrelses kommentarer til spareforslagene for 2022. 

 

Kommentarer til: 

 

Forslag BSU-11-01 og BSU-11-02 samt BSU-12-04: 

Der er stillet forslag om en reduktion på 1,5 medarbejdere i inklusions- og ressourceteamet, samt reducering af 

pulje til social normering med 50%. Desuden forslag om nednormering af en stilling i socialpsykologien. 

 

De to førstnævnte indsatser tager på nuværende tidspunkt højde for vigtigheden i at en tidlig indsats for 

sårbare børn og familier er afgørende for hvordan vi lykkes med at bringe dem i trivsel og udvikling. Disse 

spareforslag er medvirkende til at udhule denne tidlige indsats, fordi det der er risiko for at udsatte børn 

overses eller først opdages langt senere. Heldagsskolen kæmper i forvejen med, at mange af de elever som 

visiteres hertil, har haft et unødigt langt og ofte meget konfliktfyldt forløb i børnehave/almen skole. Risikoen for, 

at deres vanskeligheder bliver mere udtalte øges, hvilket har stor betydning for disse børns lige muligheder for 

at tage 9. klasses afgangseksamen og derefter komme i gang med en ungdomsuddannelse.   

 

Som specialskole har vi stor erfaring med, at jo tidligere vi får eleverne ind på skolen, jo bedre er deres 

muligheder for at komme ud i almenskolen på et tidspunkt, og senere tage en ungdomsuddannelse. En vigtig 

milepæl i ethvert ungt menneskes liv, hvis de skal komme i mål med at blive selvforsørgende voksne. I foråret 

2021 er 7 elever fra Heldagsskolen i alderen 12-16 blevet døgnanbragt på Sjælland i meget specialiserede og 

meget dyre tilbud. Flere af dem akut, fordi eleverne ender med at være så dårligt fungerende at der ikke var 

andre muligheder en døgnanbringelse på Sjælland. Udover at det har voldsomme konsekvenser for det 

enkelte barn, så er det også en seriøs bombe under regionskommunens økonomi. 

 

En nedskæring i socialpsykologien rammer igen de mest sårbare børn og familier i kommunen – børn og 

familier som Heldagsskolen har indskrevet. En nedskæring i socialpsykologien betyder, at der er risiko for 

endnu længere vente- og sagsbehandlingstid, før disse børn og familier får det rette tilbud. En ventetid som 

kan medføre yderligere forværring af problemstillinger og dermed forringede muligheder for skolen til at få 

barnet i trivsel og udvikling. 

 

Forslag BSU-12-06, BSU-12-08 

Der er stillet forslag om nedlæggelse af familiebehandlerstilling i familiebehandlerteamet, samt nedlæggelse af 

en familierådgiverstilling i dagtilbud i Det gule Team. Familiebehandling samt familierådgivning bruges bla til at 
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forebygge mere indgribende og dyrere foranstaltninger og anbringelser. Jeg kan kun gentage det ovenfor 

skrevne: Heldagsskolen oplever i forvejen, at der er alt for få sårbare børn og familier, der får det rette tilbud på 

det rette tidspunkt, og jeg kan kun endnu engang pointere, at 7 børn de seneste 3 måneder er blevet 

døgnanbragt i meget dyre foranstaltninger. Penge som kunne være brugt langt bedre på forebyggelse og tidlig 

indsats. Når der spares både i socialpsykologien og i familiebehandlerteamet og i Det gule Team, skabes et 

øget pres på og behov for mere gennemgribende behandlingsindsatser i disse familier, fordi en øget ventetid 

kan betyde risiko for at problemerne vokser sig større ude i familierne inden der gribes ind.  

Heldagsskolen er typisk en af de sidste instanser inden en døgnanbringelse, men der er stor risiko for, at vi 

ikke kan komme i mål med, at få disse børn i trivsel og udvikling, når de kommer til os så sent i deres skoleliv, 

at en Heldagsskole ikke er tilstrækkeligt indgribende længere. Det er dette forår og de mange 

døgnanbringelser et skræmmende eksempel på. 

 

Forslag BSU-12-09: 

Der er stillet forslag om at fremtidig finansiering af behandlingstilbud på Heldagsskolen nedlægges/oprettes 

ikke. For omkring 10 år siden blev det daværende dagbehandlingstilbud nedlagt på Heldagsskolen. Det var 

dog stadig de samme børn som blev visiteret de efterfølgende år. Økonomien fulgte blot ikke med. Man kan 

godt risikere den påstand, at der er en sammenhæng mellem den daværende nedlæggelse og de mange 

døgnanbringelser af så stor en del af vores ældste elever 10 år efter.  

 

Heldagsskolen råder over 58 pladser. En hurtig intern screening af de 58 elever i foråret, sammenlignet med 

hvilke børn der har en åben sag i myndighed viste, at omkring 50% af vores elever er i en situation hvor et 

behandlingstilbud er relevant nu. At fjerne den fremtidige finansiering af behandlingstilbuddet på 

Heldagsskolen vil medføre, at alle disse behandlingskrævende elever ikke får den hjælp de har brug for, fordi 

vi, uden denne finansiering ikke kan ansætte tilstrækkeligt med personale. Dette øger risikoen markant for at vi 

fremadrettet skal opleve en væsentlig stigning i de meget dyre udenøs døgnanbringelser. At oprette et 

ordentligt, kvalificeret og velfinansieret behandlingstilbud på Heldagsskolen vil på sigt være langt billigere for 

regionskommunen og langt mindre traumatisk og indgribende i et barns liv. Som det ses i ovenstående, så er 

elever med en behandlingskrævende profil i årevis blevet visiteret til, uden at økonomien er fulgt med. Vi er 

glade for at få disse svært belastede børn, og vi ved at vi i langt højere grad kan lykkes med opgaven, hvis vi 

kan få lov at gøre det ordentligt, ressourcemæssigt, uddannelsesmæssigt, fysisk og på den korrekte 

pædagogiske måde. Heldagsskolen har i årevis været overset, og der findes intet materiale der beskriver 

hvordan taksten nogen sinde er blevet udregnet, og Heldagsskolens takst har heller ikke ændret sig i takt med 

at eleverne på skolen kommer med større og større udfordringer. Vores påstand er, at Heldagsskolen i langt 

højere grad kunne have lykkes med børn som potentielt står til at lande i samme situation som de 7 elever som 

nu er døgnanbragt, og dermed undgået den meget dyre og indgribende foranstaltning. Dette dog udelukkende 

under forudsætning af at vi får den rette økonomi fremadrettet, så det bliver muligt at arbejde med elevernes 

læring og udvikling frem for brandslukning og konflikthåndtering. 

 

Forslag BSU-13-03 

Der er stillet forslag om en rammebesparelse på tildelingen pr. Heldagsskole-elev på kr. 5589. Det bliver en 

samlet nedskæring på kr. 324.162 – svarende til knap en pædagogstilling. Heldagsskolen er i forvejen 

voldsomt presset på for få personaleressourcer, da det kræver mange lærere og pædagoger til få børn, fordi 

børnene ofte skal støttes 1:1 eller 1:2, der skal være mulighed for at gribe hurtigt ind, hvis der er begyndende 

konflikter, og derudover skal vi også sikre, at eleverne får den tilstrækkelige undervisning og læring, så de kan 

udvikle sig. At skære i Heldagsskolens elevtildeling vil øge risikoen markant for, at konfliktniveauet blandt 

eleverne stiger, at mulighederne for personalet for at løse konflikterne på en udviklende måde mindskes, og 

dermed risiko for forringelse af elevernes læringsudbytte.  

 

Vi kunne dog godt se at vi kunne lave nedenstående ændring omkring vores udgående support. 
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Udgående Support blev i sin tid startet for at få Heldagsskolens kompetencer ud på de almene folkeskoler. Det 

har været en stor succes ude på skolerne, og derfor blev det besluttet at oprette et resursecenter, hvor 

personale fra Heldagsskolen, samt personale fra almene skoler, skulle videreføre det gode arbejde, som 

Udgående Support gjorde. 

 

Vi mener at Udgående Support nu burde udfases og resursecenteret fuldt ud overtage arbejdet ude på 

almenskolerne.  

 

Venlig hilsen 

Mette Fabricius Nielsen (på vegne af skolebestyrelsen) 

Skoleleder 
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Bornholms Regionskommune 

Center for Skole 

Kildebakken 

+45 56 92 61 00 

kildebakken@brk.dk 

www.brk.dk 

CVR: 26 69 63 48 

12. august 2021  

 

J. nr. 00.30.00K04-0038   

Høringssvar til budget 2022  
 

Kildebakkens skolebestyrelse ser med bekymring på følgende besparelsesforslag: 

 

1. BSU-13.03 Rammebesparelse på tildelingen pr. elev 

a. En rammebesparelse på 2,5% vil have meget stor betydning for Kildebakkens drift. 

Det vil få betydning for personalenormeringen. 

Det vil medføre, at der skal flere børn i klasserne, og de vil ikke kunne få den individuelle 

hjælp de har brug for, og undervisningen vil ikke kunne tilrettelægges optimalt for den 

enkelte elev.  

Det vil få indflydelse på den enkelte elevs trivsel og udvikling.  

Det vil også få betydning for medarbejdertrivslen og arbejdsmiljøet generelt 

Forældrene ser med bekymring på, at personalet vil få mindre tid til kontakt med forældrene. 

 

2. BSU-12-05 Undervisning af børn med sproglige vanskeligheder 

a. Skolebestyrelsen har gennem de sidste mange år observeret, at der er blevet mindre og 

mindre tid fra PPR´s tale-hørekonsulenter til arbejdet med Kildebakkens børn, der har 

sproglige vanskeligheder. 

Vi oplever generelt en stigning i antallet af børn med sproglige vanskeligheder, og er derfor 

meget bekymret, hvis der påtænkes en yderligere besparelse på vores område. 

Pædagoger og lærere varetager allerede træning med støtte fra tale-hørekonsulent fra PPR, 

hvilken er afgørende for at træningen bliver så kvalificeret som muligt og dermed sikre det 

enkelte barns udvikling 

 

3. BSU-12-04 Nednormering af socialpsykolog 

a. Kildebakken har et elevgrundlag, som i høj grad har brug for social psykolog. Vi får ofte 

visiteret elever med store udfordringer i forhold til deres sociale udvikling. Socialpsykologens 

samtaler og forløb med eleverne kan give dem redskaber til at forstå og håndtere deres 

adfærd i dagligdagen både på skolen og i deres hjemmemiljø. Vi vil være meget bekymrede 

hvis der sker en nednormering på området. 
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Venlig hilsen 

På skolebestyrelsens vegne 

 

 

Lise Dandanell 

Skoleleder 



 

 

Skolebestyrelsen – høringssvar til budget 2022 

 

Skolebestyrelsen på Kongeskærskolen har med bekymring læst forslagene til 

budget 2022 og har følgende svar. 

Folkeskolen spiller en central rolle i ambitionen om at tiltrække flere indbyggere 

permanent til Bornholm. 

Hvis udviklingen i folkeskolen, der viser små tegn på at vende, fortsat skal 

fastholdes i en god retning kræver det investeringer i gode skoler, med planer for 

hvordan man fastholder en retning, med gode ressourcer til at gennemføre det 

den enkelte skole har brug for.   

Investeringer i bygninger og tidssvarende faciliteter: Kongeskærskolen 

vokser med 2 klasser i år og flere indenfor de nærmeste år. Det skyldes at 

skolen er i en god og stabil udvikling, samt at vi har fået et større skoledistrikt. Vi 

ser med bekymring at der ikke ligger forslag i budgettet om en snarlig udvidelse 

med 2-4 klasser, i stedet for ender det med dyre midlertidige løsninger. 

Investeringer i fælles folkeskole Bornholm: 

Alene rammebesparelsen på 2,5% vil betyde at de midler skolen har til flere 2-

voksentimer vil forsvinde, og det vil betyder en ny vinter med fyringer og 

forflyttelser i et skolevæsen, som man ønsker at få flere elever til. Det er også et 

slag mod BRK’s egen rekrutterings- og fastholdelsespolitik. 

Forslag om besparelser på det tværfaglige niveau, fx sundhedsplejen, 

socialpsykolog og familiebehandlere er heller ikke vejen frem i forhold til at løfte 

kvaliteten for arbejdet med de udsatte børn.   

 

Forslag til besparelser: 



 

 

Skulle det komme dertil, bakker vi hellere op om at der ikke pt er råd til at drive 

madskoler hvis der skal spares. Dette gælder også puljer til SFO på friskoler, 

diverse puljer der ikke er ”varme hænder”. 

 

 

 

Skolebestyrelsen ved Kongeskærskolen 

 

Vedtaget pr. mail den 12. august 2021 
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Paradisbakkeskolen den 13. august 2021 
 

 
 

Høringssvar til Budget 2022 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Paradisbakkeskolen har følgende bemærkninger til budget 22 

Generelt er vi bekymret for at mange af besparelsesforslagene rammer vores mest udsatte og sårbare 
børn og familier, og at besparelserne på længere sigt vil blive meget dyre både menneskeligt og økono-

misk. 

 
BSU-11-01 
Reduktion af sprogindsatser samt 
råd og vejledning ifm specialpæda-
gogisk og terapeutisk indsats 
 
 

 
 
En reduktion på det sprogstimulerende område i førskoleårene vil kunne 
bevirke, at barnet vil starte i skole med sprogudfordringer, der kan bevirke, 
at det sprogudfordret barnet ikke får den samme positive start på sit skoleliv 
som de øvrige elever. Besparelsen er derfor kortsigtet. 

 
BSU-11-02 
Reduktion af pulje til social norme-
ring 
 

 
 
Besparelsen kan give udfordringer i forhold til barnets kommende skole-
gang, da familiernes problemer ikke forsvinder af sig selv – og det derfor må 
forventes, at problemerne flytter med i skolen. 
 

 
BSU-12-01 
Nedlæggelse af sorggrupper for børn 
og unge 
 
 

 
 
En så lille besparelse (200.000) vil fjerne barnets mulighed for at komme 
bedst muligt igennem et dødsfald i den nærmeste familie. Denne besparelse 
vil kunne forringe barnets livsværdi, da samtalerne naturligt vil tages i sko-
len, hvor der hverken er den rigtige uddannelse eller tid til at foretage de 
nødvendige samtaler med barnet. 
 

 
BSU-12-04 
Nednormering socialpsykolog (32t) 
 
 

 
Denne funktion har stor betydning for de elever, der har store psykiske ud-
fordringer. Ved en besparelse på dette område, vil eleverne få større og 
mere varige problemer, der vil kunne få negative konsekvenser for deres 
skoleforløb – og derved en forringelse af deres muligheder for uddannelse. 
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BSU-12-05 
Undervisning af børn med sproglige 
vanskeligheder 
 
 

 
Forslaget vil have betydning for de pågældende børns læseudvikling og der-
med også deres faglige udvikling og trivsel i skolen. Såfremt forlaget imple-
menteres vil det vanskeliggøre opfyldelsen af målet om at 80% af alle elever i 
folkeskolen skal være gode læsere.  

 
BSU-12-09 
Fremtidig finansiering af behand-
lingstilbud på Heldagsskolen. 
 
 

 
Ved ikke at oprette den nye dagbehandlingsdel på Heldagsskolen, vil vi fort-
sætte med at fastholde elever på Heldagsskolen. Hvis de elever, der har brug 
for behandling ikke får den, vil de omtalte elever fortsætte med at være i 
store vanskeligheder – og dermed ikke få mulighed for at komme tilbage til 
distriktsskolen.  
 

 
BSU-13-01 
Den frie befordring ved frit skolevalg 
fjernes 
 

 
Besparelsen kan ramme de mest sårbare elever, der muligvis ønsker at flytte 
skole på grund af mistrivsel i nuværende skole, eller hvis familien flytter væk 
fra distriktet – og eleven ønsker at fastholde den kendte relation. Der ud 
over er det et dårligt signal i forhold til ”fælles folkeskole Bornholm”. Der er 
risiko for, at nogle forældre vil vælge privat- eller friskole. 
 

 
BSU-13-02 
Stoppe Madskolen 
 

 
Det giver ikke mening at stoppe driften af Madskolen – efter man har inve-
steret millioner i bygninger og inventar. Der ud over har Madskole-projektet 
været grundlæggende anderledes på grund af Covid19. Den foreløbige eva-
luering viser, at vi i den sidste periode, var meget tæt på den politiske mål-
sætning. Ydermere er forældrenes holdning til Madskolen meget positiv – 
selv under Covid19-situation. Det ville være ærgerligt at lukke Madskolen, 
inden vi har set den fulde effekt af projektet – både i forhold til det faglige, 
når eleverne har fået et sundt måltid mad – men også i forhold til vores sår-
bare elever, der deltager i køkkenet. 
 

 
BSU-13-03 
Rammebesparelse på tildelingen pr. 
elev 
 

 
En besparelse på 2,513% på elevtildelingen vil for Paradisbakkeskolen bety-
de en reel besparelse på ca. kr. 650.000. Denne besparelse vil kun kunne 
hentes på lønkroner, hvilket alt andet lige vil betyde en forringelse af kerne-
ydelsen - undervisning. Der har de seneste år været stor fokus på Fælles 
Folkeskole Bornholm, hvor der politisk er prioriteret to-voksenordninger, 
fagligt elevløft samt generelt løft af folkeskolen. Denne positive udvikling vil 
få svære kår ved denne rammebesparelse. 
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SVARTINGEDAL SKOLE 

J.nr.:  

  

 
 

Skolebestyrelsen ved Svartingedal Skole tager materialet til efterretning 
med følgende kommentarer: 
  
  

1. Ved en reduktion i tildelingsmodellen , vil det således betyde en bespa-
relse på Svartingedal Skole i det der svarer til en halv lærerstilling. Det vil 
således betyde, at vi skal afskedige personale. 

  
2. befordring: Konsekvensen ved besparelsen er, at vi som skole bliver 

nødt til at dække udgifterne til befordring, således at eleverne bliver i 
vores skoledistrikt. Det vil relaterer i en merudgift på vores budget på 
100.000 kr., hvilket igen betyder, at vi skal reducere i personalegruppe.  
Begge oplæg til besparelse vil have store konsekvenser for den born-
holmske folkeskole, da det betyder en reducering  i antal ansatte, det vil 
endvidere resultere i at to-lærerordningen ikke kan gennemføres, hvil-
ket på ingen måde er hensigtsmæssigt. Vi oplever, at der i den grad, at 
der mange elever, der har brug for et ekstra fagligt og socialt løft efter 
ned lukning af skolerne. 

 
3. Sprogvanskeligheder: Konsekvensen ved en besparelse på dette område 

er at en gruppe børn tabes og kan komme rigtig dårligt fra start, samt 
havde svære kår end andre jævnaldrene. Disse børn bør hjælpes godt på 
vej i deres uddannelse i folkeskolen. 
 

4. Sorggrupper og familie behandling: Det er så vigtigt at børn for bearbej-
det deres sorg over at miste og ikke alle har råd til at betale af egen 
lomme til en psykolog, samt mange gang har børn behov for at spejle sig 
i andre der står samme sted. Dette kan også øge fravær og stå i vejen for 
læring. Ved en nedskæring i familie behandler vil er komme et øget pres 
på forældre, skole samt behandler og føre til længere behandlingstid 
som i forvejen kan være lang og trække ud. 

 
 
Venlig hilsen og på vegne af skolebestyrelsen 
Maiken Svendsen 
Skolebestyrelses formand 
Svartingedal Skole 
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Rønne 12.08.21/GN 

Høringssvar vedr. budget 2022 
Ungdomsskolens skolebestyrelse samt MED-udvalg har følgende bemærkninger til budget 2022. 

 

Udvidelsesforslag: 
BSU – 13-50: Fortsættelse af DASK 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget støtter forslaget, da det er med til at sikre, at der fortsat er et 

tilbud der sigter mod ungdomsuddannelse til denne specifikke målgruppe. KB skal være 

opmærksom på, at der, for at kunne bibeholde tilbuddets kvalitet, vil være behov for en 
økonomisk udvidelse der svarer til elevtaxameteret (ca. 55.000 pr. elev) ligesom der er i det 

eksisterende tilbud i dag. 

BSU – 13-51: Fortsættelse af Ung På Vej 
Skolebestyrelsen og MED-udvalget støtter forslaget, da det sikrer, at sårbare unge, der er i fare 

for at falde ud af uddannelsessystemet, har et skoletilbud som støtter dem i afgangsprøve og 

videre uddannelse jf. evalueringen af tilbuddet. 
For begge tilbud gælder, at antal elever i de to tilbud er stationært. I tilfælde af at der er behov for 

flere pladser, vil det kræve en yderligere økonomisk tildeling. 

BSU – 13-52: Fleksibel to-voksen-ordning 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget støtter forslaget, da både 10. klasseskolen og 
Heltidsundervisningen gennem flere år har arbejdet målrettet med co-teaching til gavn for alle 

skolens elever. En fortsættelse af denne ekstra tildeling vil betyde, at indsatsen kan fortsætte og 

flere års arbejde kan udleve sit potentiale. 
Spareforslag: 

BSU 13-03: Rammebesparelse på tildeling pr. elev 

Med 10. klasseskolens årligt usikre og faldende elevtal har tildelingens størrelse stor betydning 
for at sikre en jævn kvalitet og gennemførsel af undervisningen hen over skoleåret. 

10. klasseskolen har løbende optag for en stor gruppe elever der falder fra ungdomsuddannelse 

eller efterskole. Dette giver en stor usikkerhedsmargen elevmæssigt og dermed også 

økonomisk. 
I Heltidsundervisningen har tildelingen betydning for DASK, hvor de små grupper er sårbare 

overfor selv små økonomiske udsving med betydning for undervisning og kvalitet.  

Vi kan således ikke tilslutte os forslaget om en rammebesparelse. 
Anlægsbevillinger: 

ØEPU – A02: Midlertidigt Ungdomshus i remisen på Nørrekås 

Ungdomsskolens værtsrolle kunne facilitere fællesskab og medbestemmelse for øens unge 
mellem 12-21 år – en målgruppe Ungdomsskolen i forvejen arbejder med. Dette kræver 

umiddelbart en bevilling på omkring ½ årsværk. Fokus kunne være på inklusion i uformelle 

uderum, hvor der vægtes en høj grad af medbestemmelse. Ungdomshuset bør lægge vægt på at 

være ung på de unges præmisser, med mulighed for kontakt til voksne rollemodeller. 

Ungdomsskolen vil se frem til at løfte denne opgave i fald det bliver besluttet. 

 

På vegne af skolebestyrelsen samt MED-udvalget ved Ungdomsskolen. 
Groa Vinterberg Nissen 

Ungdomsskoleleder 

mailto:ungdomsskolen@brk.dk
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Åvangsskolen 

Merkurvej 12,  3700 Rønne 

  

   
    

Bornholms Regionskommune 

Center for Skole 

  

Bornholms Regionskommune 

Åvangsskolen 

CVR: 26 69 63 48 

Rønne, den 10. august 2021. 

Skolebestyrelsen ved Åvangsskolen har følgende høringssvar vedr. Budget 2022: 

Høring vedr. BSU-13-03 Rammebesparelse på tildelingen pr. elev:                                                          
Vi ser som skolebestyrelse med stor bekymring på den tiltænkte rammebesparelse på tildeling pr. 
elev og undrer os over baggrunden set ift. politiske strategier og visioner for udviklingen af 
folkeskolen på Bornholm. 

En reduktion på 2,513 % i den samlede tildeling pr. elev, vil betyde en samlet reduktion af 
Åvangsskolens budget på 583.000 kr. Rammebesparelsen vil betyde en reduktionen og ændring i alle 
tre parametre som er beskrevet i spareforslaget (markant ændring af to-voksenordningen, markant 
ændring af mulighed for støtteindsats samt behov for en øgning af lærernes undervisningstid). 
 
Ovennævnte vil ramme skolens indsatsområder herunder muligheder for 
undervisningsdifferentiering og holddeling, som pt. er med til, at Åvangsskolen gennem længere tid 
har skabt positive resultater ift. at løfte eleverne fagligt og socialt. 
 
For at sikre kvalitet i undervisningen og sikre elevernes læring og trivsel, er det vigtigt, at lærerne har 
den fornødne tid til forberedelse af undervisning, individuel og fælles forberedelse, 
teamsamarbejde, forældresamarbejde, elevsamtaler, netværksmøder osv. En øgning af lærernes 
undervisningstid vil således påvirke ovennævnte i en stærkt bekymrende negativ retning.  
 
Høring vedr. BSU-13-04 Reduktion af pulje til projekter:                                                        
Kvalitetsløftmidlerne har været med til at løfte den politiske indsats bl.a. vedr. åben skole. 
Områderne, som er nævnt i spareforslaget, er en vigtig del af Åvangsskolen udviklingsplan, og puljen 
har været med til at løfte denne indsats. 

Høring vedr. BSU-13-01 Den frie befordring ved skolevalg fjernes:                                                   
Skolebestyrelsen tager punktet til efterretning, dog med det forbehold af elever som ud fra en 
pædagogisk vurdering ønsker en anden skole ikke omfattes af dette. 

 



Side 2 af 2 

Høring vedr. BSU-13-02 Stoppe madskole:                                                                                                
Tiltag som madskoler bør desværre ikke fortsætte, hvis det sker på bekostning af folkeskolens 
kerneopgave. 

I øvrigt tilslutter vi os Center MED’s høringssvar. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Stine Marie Grønbech Hansen  Thomas Mogensen 

Formand    Skoleleder 



    Den 12/8 2021. 
 
Høringssvar til budget 2022. 
 
 
Bornholms Udsatteråd har på sit seneste møde drøftet flere forslag til besparelser i budget 2022, og 
kommer hermed med følgende svar. 
 
Socialpsykiatrien, øst:   
Åsen er et mindre værested i Nexø, som blandt andet benyttes af aktive medlemmer fra Udsatterådet til 
gavn for især en gruppe yngre borgere, som tilbydes et fællesskab med flere aktiviteter. Øens Venner, 
som er med i udsatterådet, står bag det frivillige arbejde her. 
Det vil være meget uheldigt, at netop de mere sårbare borgere rammes ved en lukning. Bornholms 
Udsatteråd anbefaler at Åsen kan fortsætte, så denne målgruppe stadig kan få glæde af fællesskabet.    
Bornholms Udsatteråd kan se en mulighed i selv at stå for Åsen, udvide aktiviteterne og sikre 
samarbejde med nuværende og andre brugere. 
Bornholms Udsatteråd vil på den måde også få et fast synligt sted at agere ud fra. Dertil kommer at 
udsatte borgere i Nexø og omegn stadig vil have et fællesskab med udgangspunkt i værestedet. Netop 
de udsatte borgere er ikke kendetegnet ved at være mobile, hvorfor vi frygter at de ikke vil kunne 
benytte tilbuddene andre steder, fx i Svaneke, som foreslået. 
Det vil ikke medføre den forventede besparelse, men give andre muligheder for det frivillige arbejde for 
og med udsatte borgere.    
 
Socialpsykiatrien, vest:  
Bornholms Udsatteråd finder det meget problematisk, hvis værestedet i Vestergade lukkes, da det er det 
eneste værested på Nordbornholm.  
Bornholms Udsatteråd vil gerne indgå i dialog om, hvordan der kan skabes yderligere aktivitet for 
udsatte borgere på den nordlige del af øen. 
Der kan sikkert tænkes i flere modeller til løsning, så Vestergade kan bevares.     
Udsatte borgere er i forvejen ikke de mest mobile borgere. Derfor er det vigtigt, at der er tilbud flere 
steder på øen.  
 
§104 værestedet på Fabriksvej 
Bornholms Udsatterådet anbefaler på det kraftigste, at værestedet på Fabriksvej i Rønne fortsætter. Det 
er et vigtigt og nødvendigt tilbud til de mest udsatte borgere, fx misbrugere og hjemløse i Rønne. Der 
findes ikke andre tilbud for denne målgruppe, og ved en lukning vil disse være overladt til sig selv, 
hvilket vi frygter vil yderligere stigmatisere og udelukke denne målgruppe. Det er et tilbud der med 
succes har eksisteret i mange år, hvilket tilslutningen også viser, og en lukning vil efterlade denne 
målgruppe uden et centralt være- og samlingssted. Bornholms Udsatteråd frygter ydermere, at denne 
målgruppe, uden værestedet, vil finde andre og mere uhensigtsmæssige løsninger, som på ingen måde er 
i Bornholms Regionskommunes interesse. 
 
DASK 
I forhold til vores unge mennesker, så forventer Bornholms Udsatteråd, at der findes en god og 
holdbar løsning på, at DASK kan fortsætte.  
 
Generelt er Bornholms Udsatteråd bekymret over, at der er så mange spareforslag, der vil ramme 
udsatte borgere på Bornholm. Udsatterådet er også bekymret over, at netop disse spareforslag vælges 



og bemærker, at de vil ramme en målgruppe, som kan have svært ved at ”råbe op” om de tilbud, som er 
meget væsentlige for dem, øens mest udsatte borgere.  
 
Ved at fjerne væresteder og tilbud fjerner man ikke behovet hos målgruppen. 
 
Til afslutning vil Bornholms Udsatteråd anbefale, at Udsatterådet fortsætter i den kommende 
valgperiode med sit lille budget og sekretariatsbistand. Udsatterådet vil i løbet af efteråret lave en 
evaluering af Udsatterådets arbejde, som sendes til orientering. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bornholms Udsatteråd 
 
 



Ældre Sagens høringssvar til budget 2022 i Bornholms 
Regionskommune. 

 

Fastholdelse af midler til genoptræning 

ÆS støtter til fulde forslaget om at fastholde midler til 
genoptræning efter Sundhedsloven. 

Ligeledes er det tilfredsstillende, at der er afsat midler til 
fastholdelse af nuværende serviceniveau samt midler til nye 
tilbud på demensområdet. 

 

 Afskaffelse af klippekortsordningen: 

 ”Ældre Sagen finder det stærkt kritisabelt, hvis 
klippekortsordningen på ældreområdet, spares væk, da det 
er den sidste rest af selvbestemmelse i en ellers totalt 
skemalagt hverdag. Afskaffelsen af klippekortsordningen på 
ældreområdet fjerner oplevelsen af selvbestemmelse og 
dermed et værdigt liv for vore ældre borgere. 

Penge som i øvrigt stammer fra en statslig tildelt pulje. 

 
Afskaffelse af aktiviteter og ledsagelse mv. 
 
Ældre Sagen Bornholm finder det uacceptabelt, at pengene 
ikke bruges til de oprindelige formål tildelt fra Ældrepuljen 
Yderligere har vi konstateret, at regnskabet for 
ældreområdet i 2020 viste et overskud på 22 millioner, heraf 
fjerner man nu 10 millioner, som lægges i kommunekassen. 
Alt i alt opfattes det som en hån mod de ældre, som har 
behov for ekstra opmærksomhed, og det vil ramme de 
beboere, der ikke har et netværk, som kan træde til. 



 
Disse ting harmonerer på ingen måde med kommunens 
ældre- og værdighedspolitik. 
Det strider direkte imod de fokuspunkter, kommunen selv 

har udpeget. 

Her nævnes: 

En værdig ældrepleje 

Selvbestemmelse 

Livskvalitet 

Bekæmpelse af ensomhed. 

 

Nedlæggelse af konsulentstillingen for ernæring og 

sundhed i relation til opsporing af småtspisende ældre  

Æs er bekymret for, at de ældre småtspisende borgere i 
fremtiden ikke vil modtage de rette tilbud om sund og 
nærende kost. 

 

Personalereduktion på Sønderbo 

Æs står uforstående overfor besparelser på Sønderbo, da 
der pt. og fremadrettet er mange opgaver, der overgår fra 
Bornholms Hospital til Sønderbo. 

Desuden er der et stigende behov for aflastning / dagtilbud 
for svage ældre. 
  

Personalereduktion på Kommunikationscenteret 

Æs går imod forslaget om besparelser på 
Kommunikationscentret, da mange borgere vil få problemer 



med deres kommunikation med omverdenen. En væsentlig 
forringelse for mange borgere.  

Besparelser på Høre- og synshandicappede og reduktion af 
resursevejen vil forringe livskvaliteten for de berørte 
borgeres hverdag. 
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