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Høringssvar
Der er modtaget høringssvar fra de høringsberettigede parter samt en række andre råd, organisationer mv.
Bornholms Ældreråd
CenterMED Center for Børn og Familie
CenterMED Center for Ejendomme og Drift
CenterMED Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
CenterMED Center for Natur, Miljø og Fritid
CenterMED Center for Psykiatri og Handicap
CenterMED Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat
CenterMED Center for Skole
CenterMED Center for Sundhed og Forebyggelse
CenterMED Center for Ældre
CenterMED Center for Økonomi og Personale
Folkeoplysningsudvalget
Handicaprådet
HovedMED
Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Beboer- og boligbestyrelse, Nexøhuset
Beboer- og pårørenderåd, Klintebo
Beboerne på Gartnerparken
Bornholms Erhvervsråd
Bornholms Idrætsråd
Bornholms Lærerforening
Bornholms Middelaldercenter
Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum
Bornholms syv privat- og friskoler
Bornholmske Kulturudbydere, de 6 formænd
Brugerrådet A-Huset
Brugerrådet Kulturhuset og støttegruppen Østergade 54, Rønne
Dagtilbudsbestyrelsen
Dansk sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer, Bornholm
De ansatte, der har beskyttet beskæftigelse ved Team Østergade
De selvejende haller

Den fælles brugerbestyrelse i socialpsykiatrien
Destination Bornholm
Det Gule Team, medarbejderne
Familieplejen Bornholm
Fire-Kløver-Klyngen
Fonden Gudhjem Svømmehal
Frank W. Truberg
Frivillig Forum Bornholm
Horesta, Bornholm
Klemensker Idrætsforening
Klemensker Land- og Byforening
Kommunale Faglige Organisationer
Kommunikationscentrets bestyrelse
Lone Frederiksen, Det Gule Team
Maria Klarup, Det Gule Team
Musik- og Teaterrådet
Paradisbakkeskolens MEDudvalg og
Skolebestyrelse Pigegruppen i Det Gule Hus
Pårørendegruppen Røbo
Skolebestyrelsen Hans Rømer Skolen
Skolebestyrelsen Heldagsskolen
Skolebestyrelsen Kildebakken
Skolebestyrelsen Kongeskærskolen
Skolebestyrelsen Svartingedal Skole
Skolebestyrelsen Søndermarksskolen
Skolebestyrelsen Åvangsskolen
Sind Bornholm
Socialpædagogerne på Bornholm
Svanekegaarden
Udsatterådet
Ungdomsskolens bestyrelse og MEDudvalg
Ældre Sagen
AakirkeByTinget
Åvangsskolens MEDudvalg

Side 2 af 2

Bornholms Ældreråd
September 2019
Bornholms Regionskommune har sendt budgetforslag for 2020 i høring.
Bornholms Ældreråd fremsender hermed følgende bemærkninger til forslaget.
Bornholms Ældreråd har forståelse for, at Bornholms Regionskommune skal spare et
større millionbeløb i budget 2020 ikke mindst i relation til den såkaldte
udligningsordning mellem kommunerne.
Ældrerådet har ligeledes forståelse for, at ældreområdet ikke kan friholdes for
besparelser, men skal anbefale, at besparelserne tages på områder, hvor det får
mindst betydning for de ældre borgere. Dette indebærer blandt andet at
eksempelvis personlig pleje og omsorg ikke berøres.
Ældrerådet har følgende bemærkninger til forslaget:
SSU-31-01 Afskaffelse af ekstra tid til hjælp til spisning, Plejeboligområdet.
Ældrerådet kan ikke anbefale denne besparelse, da flere småt spisende beboere har
behov for ernæring. Såfremt beboeren ikke får hjælp til indtagelse af det varme
måltid, herunder at der sidder en medarbejder og hjælper dem under måltidet, vil
betyde, at mange ikke vil få den nødvendige ernæring og dermed modstandskraft
mod sygdomme m.m.
SSU-31-03 og 04 Afskaffelse af klippekortsordning, Hjemmeplejen og
Plejeboligområdet.
Ældrerådet kan ikke anbefale denne besparelse.
Borgere, der ikke har familie eller andre pårørende til at hjælpe dem med et besøg
uden for plejecentret eller hjemmet, har stor glæde af denne ordning. Dette kan
være såvel behov for personlige indkøb eller andre oplevelser, som de ellers ikke har
mulighed for at deltage i.
SSU-31-05 Afskaffelse af puljen til aktiviteter, ledsagelse mv. til beboere på
plejeboligområdet.

Hvis man beklageligvis er nødt til at afskaffe klippekortsordningen, kan man ikke
også afskaffe puljen med aktiviteter, ledsagelse m.m.
SSU-31-08 Omlægning af pædagogiske ressourcer, Plejeboligområdet.
Hvis man sparer pædagogerne væk, giver det et øget pres på det øvrige personale.
Dette medfører en forringet dagligdag for beboerne, hvor der mangler tryghed og
glæde.
SSU-31-10 Inddragelse af ekstra medarbejdertid til borgere i den terminale fase,
Plejeboligområdet.
Ældrerådet kan ikke anbefale denne besparelse. Beløbet der spares er meget lille set
i lyset af den tryghed og nærvær som den døende borger har behov for.
SSU-31-12a, 12b, 12c, 31-13aog 31-13b. Ændret praktisk hjælp i såvel
Hjemmeplejen som Plejeboligområdet.
Ældrerådet kan ikke anbefale nogen af disse forslag. Rengøringen er gennem de
seneste år allerede reduceret til et uacceptabelt niveau. Det vil være direkte
uværdigt/uhygiejnisk kun at gøre rent hver 3. uge/4.uge med gulvvask hver 6./8.
uge. Mange ældre spilder på gulvet under spisningen. Såfremt disse madrester ligger
på gulvet gennem uger – ikke mindst i varme sommerperioder – vil det være direkte
sundhedsskadeligt.
Øvrige forslag vedr. 3.1. Ældre
Ældrerådet har ikke bemærkninger til de øvrige forslag på området, der helt eller
delvis kan medtages i det kommende budget.
SSU-33-04 Delvis nedlæggelse af kvalitets- og risikoarbejdet på sundhed- og
ældreområdet, Tværgående sundhedsteam.
Med de mange fejl, der har været konstateret i diverse tilsynsrapporter, især på
området med medicindosering/ medicingivning er det betænkeligt, at nedlægge
denne funktion.
SSU-33-05 Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse
med alle ansøgningerne om ortopædisk fodtøj og fodindlæg, hjælpemidler.

Der kan være lang ventetid til ortopædkirurg- besparelsen virker lille i forhold til
ulemperne set i lyset af, at praktiserende læge er ok til denne funktion.
SSU-33-09 Nedlæggelse af Ressoucevejen, Kommunikationscenteret.
En nedlæggelse af Ressourcevejen vil være kritisabelt. Stedets tilbud hjælper mange
hjerneskadede og holder dem selvhjulpne i længere tid- det giver livskvalitet. Det
kan også i visse tilfælde aflaste pårørende.
SSU-33-17 Personalereduktion , Rehabilitering Sønderbo.
Kan medføre længere liggetid på Sønderbo evt. indlæggelse på hospital.
Serviceforringelser i forbindelse med pleje /omsorg af komplekse, demente og
terminale borgere.
SSU-33-18 Personalereduktion, Sygeplejen.
Dårligere (lovpligtig) dokumentation. Dårligt sted at spare, medfører øget ventetid
for borgere m.h.p. f.eks. sårbehandling samt smertelindrende behandling.
SSU-33-23 Tilpasning af standardtilbud indenfor forebyggende træning,
sundhedslovens § 119, Genoptræningen.
Helbredstilstanden hos vores svageste borgere vil generelt forværres.
Deres livskvalitet vil forringes, hvis alle de nævnte områder skal spares væk.
Lægebesøg og medicinforbrug vil stige-ligesom presset på det tilbageværende
personale vil øges- og det er galt nok i forvejen.
SSU-33-24 Ændret serviceniveau på inkontinensområdet, Hjælpemidler.
Uværdigt sted at spare.
Øvrige forslag vedr. 33 Sundhed
Ældrerådet har ikke bemærkninger til de øvrige forslag på området.

Afslutningsvis har Bornholms Ældreråd nogle bemærkninger og anbefalinger til
øvrige af kommunens områder.
Sidste år skrev Ældrerådet, at et levende samfund skal udstråle energi og dynamik
og ikke fremstå som et samfund i forfald. Dette synspunkt ønsker Ældrerådet at
fastholde igen i år.
Såfremt de offentlige bygninger fremstår uden nødvendigt vedligehold, grønne
områder ikke bliver passet, tilgængelighed på stier er dårlige, veje fremstår med
huller, fortove er direkte farlige, der bliver kun ryddet sne i begrænset omfang,
offentlige toiletter er beskidte og lukket i vinterperioden m.v., så giver det indtryk af
en kommune, hvor man ikke er forkant med udviklingen i øvrigt herunder Bright
Green Island.
Ligeledes skal Ældrerådet pege på, at mange ældre borger er afhængige af den
offentlig transport, hvorfor besparelser på dette område ikke kan anbefales.

Dette er høringssvar fra CenterMED i Center for Børn og
Familie i forhold til besparelseskataloget til budget 2020.
Dato: 24. september 2019

Bornholms Regionskommune
Center for Børn og Familie
Pladsanvisning og koordinering
+45 56 92 42 00
Pladsanvisning@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

CenterMED i Center for Børn og Familie har på sit møde den 23. september 2019 drøftet forslag til
besparelseskatalog til budget 2020, og har følgende bemærkninger:
Center for Børn og Familie har i de senere år allerede bidraget til det samlede budget via reduktion af
budgettet som trappen og gennem effektiviseringer i driften med konsekvens i service forringelser. Dertil
kommer den kommende positive rammeregulering for 2020. CenterMED finder det derfor yderst bekymrende
og vanskeligt at skulle pege på forslag, der ikke vil få konsekvenser for centrets muligheder for at tilrettelægge
indsatser, der er forbyggende og er den rette indsats på det rigtige tidspunkt.
CenterMED opfordrer til at fastholde fokus på de forebyggende og rettidige indsatser til børn og familier.
BSU ramme 11 og 12
Besparelserne får betydelige konsekvenser for børn og familier i udsatte positioner i Bornholms
Regionskommune. Overordnet set henvises til konsekvensbeskrivelserne for samtlige besparelsesforslag. For
MED-udvalget er det vigtigt at understrege, at besparelsesforslagene bør ses i en sammenhæng, da de samlet
set vil betyde en massiv personalereduktion, og som følge heraf en markant nedgang i hjælpen til børn og
unge, både i begyndende mistrivsel og i svært udsatte positioner.
Chanceligheden for de mest udsatte og sårbare børn og unge vil blive reduceret i form af ringere muligheder
for trivsel, læring og udvikling. Disse børn og familier vil være i risiko for at havne i marginaliserede positioner.
Besparelserne vil have stor negativ indflydelse på De Små Børns Bornholm og Den Sammenhængende
Ungeindsats.
CenterMED opfordrer til et fortsat og vedvarende fokus på både de forebyggende, foregribende og indgribende
indsatser.
NMU—A03b
Det oprindelige forslag om at samle Center for Børn og Familie var begrundet i, at en samling af centret ville
styrke opgaveløsningen i forhold til borgerne, ligesom det ville styrke sammenhængskraften i indsatserne.
Scenarie A, B og C vil forringe såvel indsatser som sammenhængskraft, da det ikke vil være muligt at
gennemføre alle nuværende borgerrettede aktiviteter på grund af mangel på samtalerum, grupperum og
mødelokaler. Ligeledes vil sammenhængskraften blive forringet, da medarbejderne ikke vil kunne være i
bygningen samtidig pga. manglende kontorpladser. CenterMED har alvorlig bekymring for, at fleksible
arbejdspladser vil få skadelig indvirkning på trivslen og arbejdsmiljøet, ligesom det vil indebære reduceret
effektivitet og kvalitet til skade for borgerne.

Såfremt der ikke er mulighed for at afsætte midler til scenarie D1 eller D2, vil en bibeholdelse af den
nuværende placering på Ullasvej og Pingels Allé 31 (tidligere Østre Skole) være til bedre gavn for både
borgere og medarbejdere.
BSU-13-2 og BSU-13-7
Hvis der bliver skåret i budgettet for tosprogede elever vil det påvirke den enkelte elevs mulighed for at udvikle
sproglige kompetencer, og dermed at eleven kan forstå og anvende talt og skrevet dansk.
Hvis viden om undervisning af tosprogede elever ikke har mulighed for at blive understøttet i skolens fag, vil
det vanskeliggøre tilegnelse af fagene, da kommunikation i og om fag er en væsentlig læringsmetode.
Som det fremgår af forslaget, kommer puljen både to-sprogede og indirekte etnisk danske børn med sproglige
vanskeligheder til gode. Det vil endvidere påvirke elevens mulighed for at deltage aktivt og ligeværdigt i skole
og samfund – herunder videreuddannelse.
BSU-13-4, BSU-13-11 og BSU-13-12
Med færre pladser og en lavere takst pr. elev på Heldagsskolen vil flere elever have brug for et skoletilbud i
den almene folkeskole. Børn med store adfærdsmæssige og følelsesmæssige udfordringer vil skulle rummes
og inkluderes i det almene skolemiljø, og det kalder på særlige specialiserede kompetencer og
personaleressourcer.
Med en samtidig besparelse på udgående support, evt. helt bortfald af denne samt reduktion i
ressourceteamets opgaver, kan det være svært at få øje på, hvor den specialiserede viden, som skal tilføres
almenskolen, skal komme fra. Hvis man samtidig forringer mulighederne for to-voksenordninger og holddeling,
vil det naturligt få store negative konsekvenser for de mest udsatte og sårbare børns muligheder for læring,
fagligt som socialt.
SSU-32-02
Det vurderes problematisk at hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til
personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer, reduceres. Denne borgergruppe er i forvejen udfordret, og har som oftest brug for denne
støtte for at kunne fungere så selvstændigt i deres voksenliv som muligt. Reduktion af denne støtte vil kunne
betyde væsentlig forringelse af deres livskvalitet.
NMU-55-12
Det er ikke muligt at reducere rengøring uden dette vil få yderligere konsekvenser for hygiejnestandarden i
børnehusene, da der er en alvorlig bekymring for, at det kan medføre øget smitterisiko for børn og personale i
daginstitutionerne.
NMU-57-03
Gennemførsel af den sidste besparelse på BAT med deraf følgende reduktion af busafgange, har
vanskeliggjort muligheden for at tage på tur for flere af børnehusene i dagtilbud, og det gælder børnehuse
både i og uden for Rønne by. Med yderligere besparelse på den kollektive trafik frygter CenterMED, at det
bliver endnu sværere for børnehusene at nå øens natur og kulturtilbud med den kollektive trafik.

På vegne af CenterMED i Center for Børn og Familie

Anders Fløjborg
Formand

Ketty Martin
Næstformand
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Ejendomme og Drift
Sandemandsvej 1B 3700 Rønne
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23. september 2019

Bornholms Regionskommune
Center for Ejendomme og Drift
+45 56 92 50 00
ed@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

J. nr. 00.30.10K04-0010

Høringssvar til budget 2020
CenterMED i Ejendomme og Drift har den 19. september 2019 drøftet det samlede besparelsesforslag for
budget 2020. Forinden har de enkelte AfdelingsMED i centeret ligeledes drøftet besparelsesforslagene.
CenterMED har følgende generelle bemærkninger til de foreslåede besparelser:
1. Opmærksomheden henledes på risikoen for ikke at kunne sikre jævn og stabil drift hen over året,
hvis mange af de enkelte besparelsesforslag vedtages.
2. MED-udvalget vil yderligere henlede opmærksomheden på, at mange af forslagene vil betyde at
ambitionen om flere turister, vil blive påvirket negativt.

Herudover har CenterMED bemærkninger til følgende spareforslag:
BSU-11-06 Flytning af specialbørnehaven Mælkebøtten:
Forslaget vil få afsmittende effekt på Rengøringsservice, idet det vil betyde afskedigelse af en medarbejder.
Denne reduktion i lønudgiften vil ikke give fuld gennemslag i 2020 på grund af varsling.
JUFU-41-04 Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård:
Forslaget vil få afsmittende effekt på Rengøringsservice, idet det vil betyde afskedigelse af en medarbejder.
Denne reduktion i lønudgiften vil ikke give fuld gennemslag i 2020 på grund af varsling.
SSU-33-11 Ophør af ekstra ernæringsmæssige tilbud, Rehabiliteringscenter Sønderbo:
Der skal ske tilpasning af personaleressourcer hos DeViKa svarende til 2,5 timer pr. uge i forhold til
tilberedning af ”Fristevognen”. Derudover vil der være en reduceret afregning som vil påvirke DeViKa negativt,
svarende til 180.000 kr.

NMU-55-01 Personalereduktion i bygningsgruppen:
Det vil også få effekt på teknisk servicepersonalet, da bygningsgruppen går fra 3 til 2 personer. Det vil betyde
mere arbejde til de resterende 2 medarbejdere eller der vil blive nået mindre. For de tilbageværende kan det
give et øget arbejdspres, hvilket der skal være fokus på.
Bygningsgruppen har fået tilført flere bygningskvadratmeter i form af havnebygningerne uden at få ressourcer
med. Der kommer måske til at blive brugt flere penge på rådgivere. Det er dog trods alt positivt, at
personalereduktionen sker ved en naturlig afgang.
NMU-55-02 Personalereduktion i drift:
Der er varslet en overflytning, som træder i kraft hvis budgettet vedtages. Indtil Snorrebakken muligvis kommer
i gang har det ingen funktion, men der vil mangle én medarbejder når/hvis administrationerne samles på
Snorrebakken.
NMU-55-03 Nedprioritering af bygningsvedligehold og rengøring:
Besparelsesforslaget beskriver bl.a. nedjustering af rengøring på sekundære arealer som gange, udvalgte
toiletter, rum med lille anvendelsesgrad, depoter m.m.
Det bør præciseres på hvilke institutioner forslaget omhandler, idet rengøringen af disse lokaler i forvejen er
nedjusteret. Det fremgår ikke af forslaget, hvordan fordelingen ligger mellem bygningsvedligehold og
nedjusteringen af rengøringsniveauet.
Der vil ikke kunne opnås fuld gennemslag i 2020 på rengøringsområdet, idet en nedjustering vil betyde
afskedigelse eller varsling af personale med et overenskomstmæssigt varsel.
Konsekvensen er, at bygningsgruppen ikke kan lave det, de mener skal laves. Bygningernes stand vil blive
forringet. Bygningsgruppen synes, det er uhensigtsmæssigt med en personalenedgang, da der er mange
opgaver.
NMU-57-01 BAT Rute 7 og 8 forkortes:
Besparelser på rute 7/8 går i modsat retning end ønsket om et mere helårsåbent Bornholm.

På vegne af
CenterMED Ejendomme og Drift

Laila Noyé
Specialist
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24. september 2019

Høringssvar CJUR Budget 2020
CenterMED i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering skal hermed afgive sit høringssvar i
forbindelse med budget 2020.

BSU-12-04 Nedlæggelse af dagbehandlingstilbuddet DASK
Der er en bekymring om hvilke tilbud der ved nedlæggelse af tilbuddet vil blive givet til målgruppen af unge
psykisk sårbare, som umiddelbart vil have svært ved at modtage et almindeligt skoletilbud. Center for Skole vil
skulle håndtere disse ekstraopgaver.
Bekymringen går reelt på at den unge er i risiko for enten ikke at afslutte grundskolen med afgangseksamen
eller en meget ringe eksamen, som dermed vil betyde at en stor del af målgruppen må forventes at skulle have
særlig hjælp via indsatsen i Jobcenterets ungeenhed Ungeporten.
BSU-12-09 Ændringer af tilgang til foranstaltninger - Ændret tilgange til anbringelse for 15-23 år i højere
grad i eget værelse.
Der er en bekymring om hvilken effekt mindre støtte vil medføre i forhold til den unges samlede mulighed for
udvikling og dermed mulighed for uddannelse og job. Risikoen kan være at flere fra målgruppen vil have behov
ved det fyldte 18 år for særlig støtte, hvilket betyder at den unge vil være på uddannelseshjælp (kommunen) og
ikke SU (Staten) samt øget behov for andre foranstaltningen som fx mentorstøtte.
BSU-12-01 Nedlæggelse af en gadeplansmedarbejderstilling Det Gule Team
BSU-12-08 Nedlæggelse af familiebehandlerstilling i Familiebehandlerteamet
BSU-12-12 Nedlæggelse af to familierådgiverstillinger i Det Gule Team
Nedlæggelse af personaleressourcer i besparelsesforslagene BSU-12-01, BSU-12-08 og BSU-12-12 Generel
bekymring for hvilken betydning det vil få i forhold til Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings målgrupper
og dermed deres muligheder for uddannelse og job.
Det kan være en øget indsats på mentordelen, både ift. den unge, men det kan også være ift. den unges
forælder, da vi også ser forældre der er sygemeldte eller på anden offentlig forsørgelse, hvor en af de svære
opgaver for at få en forælder i arbejde, kan være problematikken med barnet.

SSU-32-01 Ophøre med at give støtte efter Lov om Social Service § 82b
SSU-32-02 Reducere timetallet på ydelser i kvalitetsstandarden for Lov om Social
Service § 85
For begge af de ovenstående besparelsesforslag SSU-32-01 og SSU-32-02 er der en bekymring for hvilken
betydning besparelsen vil få. Såfremt forslaget gennemføres vil det med meget stor sandsynlighed medføre
ekstra mentorudgifter i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering samt øget risiko for forlængelse af den
offentlig forsørgelse. Konsekvenser er beskrevet i forslaget.
SSU-32-03 Samle aktivitets- og samværstilbud og bo-støtte på én matrikel
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering skal oplyse, at i det omfang Fontænehuset flyttes og kommer til at
indgå i et samlet aktivitets- og samværstilbud i Rønne, så vil Fontænehusets afklaringsdel ikke længere være
relevant for Jobcenter Bornholm, og finansieringen for denne del vil derfor ikke kunne forventes at fortsætte.
I dag rummer Fontænehusets mulighed for afklaring af og støtte til tilbagevenden til - eller indtræden på
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.
Fontænehuset er organiseret som en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at afprøve sig selv inden for et
varieret udbud af arbejdsopgaver. Det kan f.eks. være inden for kontor, køkken, hus og have samt
genbrugsbutik. Der er mulighed for praktikforløb uden for huset i samarbejde med Jobcenterets jobkonsulent.
Alle disse funktioner har Jobcenteret allerede i Rønne, og det vil derfor ikke være relevant at benytte
Fontænehusets tilbud ved placering i Rønne.
SSU-32-07 Lukning af gruppeforløb i A-Huset, Vennepunktet
En lukning af gruppetilbuddene vil få indflydelse på Jobcenterets målgruppe, da langt størstedelen i
målgruppen er under uddannelsesplan med henblik på uddannelse og job. Varigheden på offentlig forsørgelse
må derfor forventes at stige, da alternative relevante tilbud ikke kan anvises og derved en forventning om et
øget behov for mentorressourcer i Jobcenteret.
SSU-32-10 Lukning af Team Østergade (miljøpedellerne)
Jobcenteret har en aftale med Psykiatri og Handicap hvor der hver uge gives jobkonsulent timer til at hjælpe
førtidspensionister i løntilskudsjob. Lukning af team Østergade vil medføre at der skal gives andre tilbud til
denne målgruppe, såfremt BRK fortsat ønsker at understøtte at borgere med fysiske/psykiske
funktionsnedsættelser på førtidspension har mulighed for at komme i løntilskud(skånejob).
SSU-33-01 Ophør af funktionen socialsygeplejerske, Sygeplejen
Socialsygeplejerske skal være med til at sikre lighed i sundhed. Jobcenteret har et samarbejde med
socialsygeplejersken om de mest udsatte borgere. Vi har en bekymring for at personalereduktionen vil medføre
at sårbare og udsatte borgere ikke vil benytte sig af de sundhedstilbud der findes, og dermed risiko for endnu
længere behov for kommunale forsørgelsesydelser. Dertil kommer at det store arbejde og potentiale der er lagt
i dette samarbejde frygtes at være spildt.
SSU-33-09 Nedlæggelse af Ressourcevejen, Kommunikationscenteret
Ressourcevejen er et tilbud til voksne i den erhvervsaktive alder, der har fået en diagnosticeret hjerneskade
efter det 18. år. Det er dermed et vigtigt tilbud til Jobcenterets målgruppe som har afgørende betydning for
muligheden for tilbagevenden til arbejde evt. via fleksjob. Der er en meget stor risiko for at et manglende tilbud
vil medføre ekstra udgifter til forsørgelsesudgifter som sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension.

NMU-55-10 Overgå til 14. dages rengøring på administrationerne
Landemærket 26 i Rønne har ca. 24.000 personlige henvendelser årligt. Det vil være meget bekymrende hvis
rengøringen på denne matrikel nedsættes til 14. dags rengøring både i forhold til spredning af luftbårne virus
og dermed risiko for øget sygefravær, såvel som det generelle indtryk for besøgende specielt i vinterhalvåret.
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ØEPU-61-01 Personalereduktion, et årsværk som økonomikonsulent,
ØEPU-61-02 Personalereduktion, et årsværk som regnskabsmedarbejder,
ØEPU-61-03 Personalebesparelse, to årsværk i Center for Økonomi og Personale
Generel bekymring for opgaveglidning, således at centrene selv må udføre en række administrative,
økonomiske opgaver på bekostning af de borgernære opgaver.
Organisationen / centrene har tidligere afgivet ressourcer til Økonomi, Løn og Personale, hvis besparelse på
områderne bekymring for at nogle opgaver ligges tilbage til centrene uden ressourcer.

JUFU-41-01 Borgerservice reduktion 1 årsværk
Bekymring for at besparelse tages før mulig effektivisering. Der skal først implementeres nyt
tidsbestillingssystem som kan medføre en øget effektiv udnyttelse af arbejdstiden i Borgerservice ved at der
indføres tidsbestilling på en række opgaver.
Området har leveret personale reduktioner hvert år ved de seneste 3 års budget år.
JUFU-41-05 Ungeporten mentor reduktion
JUFU-41-07 Mentor, anvendelse og styring
På baggrund af de besparelser der er lagt op til på Psykiatri og Handicapområdet SSU-32-01 og SSU-32-02 vil
der være en stor risiko for at de beskrevne besparelser ikke kan hentes i Jobcenterets regi, idet der her må
forventes et merforbrug på mentorområdet til de sårbare og udsatte borgere hvis reduktion af
personaleressourcer på social- og sundhedsområdet effektueres.
JUFU-41-08 Ny aftale med Fontænehuset
Såfremt SSU-32-03 Samle aktivitets- og samværstilbud og bo-støtte på én matrikel gennemføres, vil
Jobcenteret helt ophøre med at anvende Fontænehusets afklaringsdel, og dermed have behov for afklaring via
andre tilbud.

På vegne af CenterMED
Allan Westh
Formand

Mark Steger
Næstformand
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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

23. september 2019

J. nr. 81.38.06G01-0001

Udtalelse til budget 2020
CenterMED for Natur, Miljø og Fritid har modtaget høringsmaterialet for budget 2020.
CenterMED har følgende bemærkninger til materialet:
Vedr. NMU-55-04, 07 og 08
Gode toiletbygninger, der er tilgængelige året rundt er et centralt element i kommunens bestræbelser på at få
borgerne til at vælge et aktivt udendørsliv samt understøtte ambitionen om helårsturisme.
Vedr. NMU-55-14
Nedjustering af rengøringsfrekvensen på Rønne Bibliotek i ugerne 29, 30 og 31
Til pkt. 4: Der er tale om en mærkbar forringelse af personalets arbejdsmiljø, da der kommer lige meget støv
uanset om det er ferieperiode eller uden for ferier. Manglende rengøring kan mærkes med det samme.
CenterMED fraråder derfor denne besparelse.

Vedr. JUFU-22-01
Indførelse af to selvbetjente ugentlige åbningsdage på Rønne Bibliotek
Til pkt. 2 og pkt. 3: Den selvbetjente åbningstid er tænkt som et supplement til den betjente åbningstid og ikke
som en erstatning for denne. Meget af det forberedende brugerrettede arbejde udføres i forvejen i den
bemandede åbningstid. Opgaverne forsvinder ikke i det selvbetjente bibliotek, og CenterMED bemærker
derfor, at en selvbetjeningsløsning ikke kan undgå at give store forringelser i den brugerrettede betjening. Det
er afprøvet andre steder i landet og virker ikke.
Til pkt. 4: CenterMED påpeger at en reduktion af personalestyrken i Rønne ikke kan undgå at få negative
konsekvenser for det samlede biblioteksvæsen, fordi afløsningsmulighederne bliver mere sårbare.

Vedr. JUFU-22-02
Effektivisering af Folkebibliotekernes administration
Til pkt. 2: CenterMED påpeger at en administrativ timereduktion vil påvirke den samlede brugerbetjening, fordi
samtlige biblioteksmedarbejdere har brugerrettet betjening.
Til pkt. 3: CenterMED mener ikke at forslaget er realistisk, fordi der ikke på forhånd er sikret opgaver, der kan
danne grundlag for en reel økonomisk indtægt.

Vedr. JUFU-21-13
Besparelse i undervisning på Kulturskolen
Til pkt. 2: CenterMED påpeger at spareforslaget går stik imod det politiske ønske om at have en kulturskole,
herunder om at udvide den med forfatterskole. Besparelsen betyder at 80-90 elever ikke får undervisning.
Besparelsen vil gå ud over undervisningens kvalitet og elevernes mulighed for at indgå i et kreativt fællesskab.
Kreative kulturtilbud har stor betydning for tilflyttere.
Vedr. anlægsforslag NMU- 02, samling af administrationen fase 1 – Snorrebakken – anlægsforhøjelse.
Medarbejdersiden i CenterMED ønsker at udtrykke bekymring over flytningen til Snorrebakken.
Bekymringen går især på følgende elementer:
Medarbejderne i Tejn, der hører under Center for Natur, Miljø og Fritid er bekymrede for at de med de
kommende arbejdsvilkår i storrumskontorer kommer til at yde en ringere service og kvalitet i arbejdet end de
har mulighed for med de nuværende rammer.
Medarbejderne ønsker at gøre opmærksom at erfaringer og nyere forskning viser, at der er en lang række
negative konsekvenser ved at arbejde i storrumskontorer. Konsekvenserne er bl.a. en oplevelse af mistrivsel,
dalende arbejdsglæde, stress, samarbejdsvanskeligheder og ineffektivitet og mindre videndeling mellem
kolleger.
Medarbejderne har mange daglige samarbejdsflader med Center for Ejendomme og Drift og udtrykker
bekymring for tab af synergi og effektiv koordinering ved en fysisk adskillelse.
Medarbejderne stiller desuden spørgsmål ved om den planlagte økonomiske investering i den påtænkte
samling på Snorrebakken reelt kommer til at stå mål med de gevinster man forventer at opnå og om midlerne
kan give større gevinst for borgerne ved at blive anvendte andre steder i kommunen.

Venlig hilsen
CenterMED for Natur, Miljø og Fritid
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Center Psykiatri og Handicap
Ullasvej 17
3700 Rønne

Center for Økonomi og Personale
Bornholms Regionskommune
Center Psykiatri og Handicap
CVR: 26 69 63 48

20. september 2019

Høringssvar Budget 2020 - MED-udvalget i Center Psykiatri og Handicap
Spareforslaget i det omfang som fremgår af sparekatalog er voldsom læsning.
Fra et borgerperspektiv kan vi være meget bekymrede for de konsekvenser de enkelte borgere vil opleve,
såfremt forslagene gennemføres. Uanset om der er tale om støtte i egen bolig, på et botilbud, deltager i
aktivitets- og samvær eller har et beskyttet job, så vil det for en stor del af borgerne blive oplevet som
dramatiske forandringer, såsom isolation, flere indlæggelser og fratagelse af muligheden for at levet så
selvstændigt som muligt.
Som ansatte har vi over flere år oplevet at en meget stor del af borgernes behov har været stigende, blandt
andet på grund af aldring og deraf afledte sygdomme som fx demens. Vi har desuden set en tilgang af unge
med nye behov og med vanskeligheder ved at finde deres plads i samfundet, hvor der er behov for støtte i
egen bolig og langvarige indsatser bl.a. som følge af senere modning.
Vi kan derfor være bekymrede for at besparelserne vil have ødelæggende konsekvenser for vores muligheder
for at levere den støtte som borgerne har behov for. Vi ved af erfaring at noget af det mest slidsomme i
relationelt arbejde er, når vi ikke kan levere den fornødne støtte. Vi er derfor bekymrede for at besparelser vil
forværre et i forvejen godt, men meget travlt arbejdsmiljø og underminere vores faglighed, så vi i mindre grad
vil være i stand til at løfte de opgaver der følger af borgernes behov, som ikke forsvinder fordi kommunen skal
spare.
Vi henleder derfor jeres opmærksomhed på konsekvensbeskrivelserne af de enkelte forslag og at I samlet set
er opmærksomme på at besparelserne både isoleret og samlet set kan have den konsekvens at borgere med
særlige behov, fremover kan være nødt til at forlade Bornholm, fordi bemandingen og kompetencerne ikke i
tilstrækkelig grad modsvarer borgernes behov.
Endelig er det vigtigt at se forslagene i et længere tidsperspektiv, fordi besparelser på kort sigt kan blive dyrere
på længere sigt når borgernes aktuelle behov ikke tilgodeses.

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

Mette Sode Hansen
Næstformand, TR - Dansk Socialrådgiverforening

Michael Hansen Bager
Formand, Centerchef Psykiatri og Handicap
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www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

26. september 2019

Udtalelse vedr. budget 2020 fra CenterMED Regional Udvikling, It og Sekretariat
Samling af administrationen, fase 1 NMU A02
CenterMED bakker op om en samling af Regional Udvikling, It og Sekretariat, inkl. It og digitalisering, derfor vil
det give mening for vores center, at It og digitalisering flytter sammen. Indflytningen kunne ske ved ikke at
medflytte Sundhed eller som tilbygning.
Såfremt en samling på Snorrebakken ikke kan realiseres, ønsker CenterMED at hele centret bliver samlet på
en anden lokation i Rønne.
CenterMED forudsætter, at der afsættes midler til indretning af lokaler/lokaliteter, således at alle bestemmelser
og krav til arbejdsmiljø og trivsel kan opfyldes, samt at der også gives mulighed for efter indflytning at
imødekomme ønsker til indretning via midler til bygningsdrift, alternativt centrets egne midler.
I forhold til samling af administrationen på Snorrebakken henleder en række medarbejdere desuden
opmærksomheden på:




Effektivitet:
o mange nyere studier viser, at effektiviteten og vidensdelingen daler i storrumskontorer,
Ledelsens tilgængelighed for den enkelte medarbejder:
o det er uhensigtsmæssigt, at ledere og medarbejdere deler storrumskontor, da der ikke vil være
fortrolighed omkring henvendelser til lederen.
Fortrolighed:
o der er bekymring om hvordan medarbejdere og ledere drøfter og arbejder med fortrolige sager
i storrumskontorer

Overgå til 14. dags-rengøring på administrationerne, nr. NMU 5510 CenterMED udtrykker bekymring ved
forslag om at nedprioritere rengøring i administrationerne set i relation til arbejdsmiljø og trivsel.
Håndhævelse af bopælspligt, nr. ØEPU 6250 Arbejde med bopælspligten har haft en positiv effekt i forhold
til bosætningen på Bornholm. Gennemføres opprioriteringsforslaget ikke, vil det betyde, at arbejdet skal
udføres af de øvrige jurister i Juridisk Service. Gruppen er i forvejen presset ressourcemæssigt og det vil ikke
være muligt at løfte opgaven med håndhævelse af bopælspligt hverken helt eller delvist, hvis øvrige opgaver i
gruppen også skal løses. En manglende opfølgning på det igangsatte og nuværende arbejde med
bopælspligten kan betyde, at kommunen i fremtiden vil få yderst vanskeligt ved at håndhæve bopælspligten.

Medarbejderne anbefaler derfor, at opprioriteringsforslaget gennemføres, hvis bopælspligten ønskes opretholdt
i de 8 omfattede byer på Bornholm.

Venlig hilsen
CenterMED

Claus Munk (formand) / Nicolai Munk Pedersen (næstformand)
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Att: Økonomi og personale

Den 24. september 2019

Høringssvar til budget 2020 fra Center for Skole
CenterMED-udvalget i Center for Skole har afholdt ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 18. september og har flg. kommentarer til det udsendte sparekatalog:
Indenfor Børne- og Skoleudvalgets område er der flere besparelsesforslag, som anses for at være stærkt bekymrende, da forslagene vil bevirke en række betydelige forringelser af øens folkeskoletilbud som helhed, og at dette vil påvirke både elever,
lærere og forældre. Konsekvenserne vil være en omfattende svækkelse af undervisningens kvalitet, ligesom muligheden for at
drive Heldagsskolen forsvarligt vil blive mindsket betydeligt. Flere af forslagene er desuden i modstrid med de politiske ambitioner for folkeskolen.
CenterMED ser også med bekymring på en række spareforslag indenfor Center for Børn og Familie, som er Center for Skoles
tætteste samarbejdspartner, da disse forslag kan få stor indflydelse på såvel nuværende som kommende elevers trivsel, og dermed også på det pædagogiske og læringsfaglige personale på de bornholmske skoler.

Vi vil pege på flg. forslag, som kan implementeres:
Nummer
BSU-13-02

Center:

BSU-13-05

Nedjustering af projektaktiviteter mv.

Tilpasning af tildelingsmodel for 2-sprogsundervisning
Ingen kommentarer
1

CenterMED vurderer, at forslaget ikke direkte berører folkeskolens kerneopgaver, og at besparelsen derfor kan implementeres, da der kun er tale om en reduktion af puljen.
BSU-13-06

1-årigt bortfald af puljen til særlige personaleordninger
Ingen kommentarer

BSU-13-07

Bortfald af pulje til modersmålsundervisning
Da undervisningen er stoppet grundet manglende tilslutning, vurderer CenterMED, at besparelsen kan gennemføres uden yderligere konsekvenser.

BSU-13-09

Ophør af madskoler
CenterMED mener ikke, at det er en del af folkeskolens primære kerneopgave at drive en madordning, og kan derfor støtte forslaget om en besparelse på driften af madskoler.

BSU-13-10

Reduktion til budget af kurser i Administration og rådgivning
Ingen kommentarer

Vi ser med bekymring på flg. besparelsesforslag:
Nummer
BSU-13-04

Center: Skole

BSU-13-11

Generel rammebesparelse vedr. specialundervisning

Øge lærernes årlige gennemsnitlige undervisningstid
CenterMED ser med stor bekymring på forslaget, da det vil få betydning for lærernes forberedelsestid og samarbejdet med forældrene, og dermed potentielt vil afstedkomme en forringelse af undervisningens kvalitet. Forslaget er i
uoverensstemmelse med de politiske visioner vedr. fælles folkeskole og intentioner om fælles indsatsløft i folkeskolen. Det igangværende kvalitetsløft af lærerne vil blive vanskeligt at oppebære, hvis lærernes undervisningstid forøges.

2

CenterMED ser med stor bekymring på forslaget, da Heldagsskolen oplever en stødt stigende kompleksitet og tyngde i elevgruppen på skolen med stadigt flere vanskelige forløb, som presser medarbejderne i stigende grad. Implementering af forslaget vil i bredt omfang påvirke Heldagsskolens elever og medarbejdere, ligesom det vil have en
meget uheldig afsmittende effekt på de andre folkeskoler.
BSU-13-12

Nedprioritering af styrkelsen af folkeskolen
CenterMED ser med bekymring på forslaget, da det er uheldigt og kontraproduktivt i forhold til de politiske ambitioner, der ligger i Fælles Folkeskole Bornholm. Forslaget vil vanskeliggøre en realisering af målene om at skabe en
folkeskole for alle med god trivsel, høj faglighed, god kommunikation og dialog og gode rammer og vilkår.

BSU-13-08

Generel rammebesparelse vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer
CenterMED anerkender, at der kun er tale om en ét-årig besparelse. Forslaget anses dog for at være bekymrende, da
det er i strid med ambitionerne om at kompetenceudvikle lærerne, så mere undervisning foretages af linjefagsuddannede, hvilket vil bidrage til at sikre et kvalitetsløft i undervisningen i folkeskolen.

BSU-13-01

Hæve klassekvotient i modtagerklasser
Forslaget vil give mindre tid til den enkelte elev i modtagerklasserne.

BSU-13-03

Samling af Ungdomsskolens aktiviteter
CenterMED vurderer, at forslaget vil bevirke, at mange unge vil få væsentligt længere transporttid til ungdomsskolens undervisnings- og klubtilbud, og vil betyde færre muligheder for at understøtte folkeskolerne.

Nummer
BSU-12-01

Center: Børn og familie

BSU-12-03

Nedlæggelse af gadeplansmedarbejderstilling, Det gule team
CenterMED ser med bekymring på nedlæggelsen af en gadeplansmedarbejderstilling, da det forringer muligheden for
at yde hurtig og direkte hjælp til unge i risikogruppen på hele øen, hvilket kan bevirke reduceret faglighed og trivsel
for disse elever.
Nedlæggelse af familiebehandlerstilling i Familiehuset
Da forslaget vil bevirke længere forløb for de mest sårbare familier, kan det give børnene dårligere mulighed for at
3

kunne fungere i en almindelig folkeskole. Det er bedre at forebygge end at helbrede.
BSU-12-04

Nedlæggelse af socialpædagogstilling i Børne- og Familiehuset
CenterMED ser med bekymring på forslaget, da det kan medføre yderligere mistrivsel for de børn, der allerede er
blandt de svageste og dårligst fungerende børn. Forebyggelse og den rette indsats på rette tid vil bidrage til at skabe
mest mulig trivsel i forbindelse med barnets skolegang.

Med venlig hilsen
Formand for Center MED-udvalget

Næstformand for Center MED-udvalget
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Att: Økonomi og personale

Den 20. september 2019

Høringssvar til budget 2020 fra Center for Sundhed og Forebyggelse
Center MED-udvalget i Center for Sundhed og Forebyggelse har afholdt ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 18. september 2019 og har flg. kommentarer:
Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er der flere besparelsesforslag, som opleves bekymrende. Vi er især bekymrede for besparelser på rehabilitering, idet vi ser den rehabiliterende tilgang som altafgørende både for den enkeltes værdighed,
selvhjulpenhed og mulighed for at kunne blive længst muligt i eget liv samt understøtte medarbejdernes faglighed og holder
udgiftspresset nede.
Vi vil igen i år pege på at besparelsesforslagene inden for Social- og Sundhedsudvalgets område ikke harmonerer med visionen
om at være ”længst muligt i eget liv”. Flere af besparelsesforslagene har så store konsekvenser, at sårbare og skrøbelige borgere, ikke vil kunne få den nødvendige støtte og hjælp, der kan understøtte et liv med værdighed og livskvalitet. Vi er særligt bekymrede for de besparelser som rammer ældreområde både i Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre.
Vi vil også anføre at der igen i år er lagt op til store besparelser i BRK. Vi ønsker at politikerne arbejder på at få ro om centrenes økonomiske bevillinger, idet de kontinuerlige besparelser har negativ indvirkning på medarbejdere og lederes arbejdsmiljø
og trivsel, som påvirker produktiviteten og effektiviteten. De store besparelser har også stor negativ indflydelse på rekruttering
og fastholdelse af medarbejdere og ledere.
Afslutningsvis vil vi udtrykke bekymring for en yderligere nedprioritering af støttefunktioner til ledelsen. Her tænker vi på
økonomifunktion, juridisk hjælp, personaleadministration, konsulent til dagsordensproduktion m.m. Lederne i Center for
Sundhed og Forebyggelse oplever et øget pres på disse opgaver, som tager tid fra driftsopgaver, refleksion, udvikling, personaleledelse og nærvær.
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Vi vil pege på flg. forslag, som umiddelbart kan implementeres:
SSU-33-03

SSU-33-10

Sundhed og Forebyggelse

Bortfald af kørsel, Tandplejen
Tilbud om kørselsordning er ikke lovpligtigt og set fra et fagligt og pædagogisk synspunkt, er det hensigtsmæssigt at
lægge ansvaret for kørsel og børnenes tandpleje ud til forældrene, så der kan indgås dialog mellem Tandplejen og
forældrene om børnenes tandsundhed.
Eventuelt bortfald af kørselsordningen kan medføre konsekvenser for sårbare børn og den sociale ulighed i sundhed og det er i særlig grad vigtigt at der indgås samarbejde mellem Børn og Familie og Sundhed og forebyggelse, for
at understøtte denne målgruppe.
Omlægning i genoptræningstilbud til borgere med nye hofter og knæ, Genoptræning
På baggrund af den seneste forskning og if. de nationale, kliniske retningslinjer for hofte- og knæartrose, er det ikke
afgørende at genoptræningen foregår som holdtræning. Der er i forbindelse med omlægningen til usuperviseret
hjemmetræning lagt en midtvejskontrol ind, hvor det er muligt at spotte de borgere hvor fremgangen ikke er som
forventet, og derefter tilbyde et individuelt forløb hos fysioterapeut.
Genoptræning er derudover særligt opmærksom på, at sårbare borgere tilbydes genoptræning tilpasset deres behov.
Der er i forslaget taget højde for, at 25 % af de henviste borgere skal have et superviseret forløb.
Det er dog med forbehold for, at det tal kan være viser sig at blive større.

SSU-33-12

Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi for voksne, Hjælpemidler
Der er tale om en kommunal kan-opgave og dermed ikke en lovbefalet opgave.

SSU-33-13

Ophør af vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehab. Sønderbo
Der er tale om en kommunal kan-opgave og dermed ikke en lovbefalet opgave.

SSU-33-16

Personalereduktion, klinikassistent timer, Tandplejen
Tandplejen er i gang med at implementere en ny IT-løsning som vil gøre det muligt at omlægge arbejdsgange i for2

bindelse med patienttilsætning. Når systemet er godt kørende vil der kunne frigives personaletimer. Det vurderes at
besparelsen vil kunne gennemføres uden konsekvens for såvel serviceniveau som tandsundhed.
SSU-33-22

Reduktion af lægetimer til Åben Alkohol Rådgivning, Misbrug
Tilbuddet bruges flittigt om end arbejdstrykket varierer meget uge for uge. Men gennemsnitlig betragtet kan Åben
Alkohol Rådgivning fungere fint, selv om antallet af lægetimer reduceres med 1 time ugentlig.

Vi ser med bekymring på flg. besparelsesforslag:
Sundhed og Forebyggelse

SSU-33-01

Ophør af funktionen socialsygeplejerske, Sygeplejen
Sygeplejen oplever et øget antal komplekse opgaver – samt en stigende efterspørgsel af løsning af sundhedslovsindsatser også hos borgere, som ellers er tilknyttet henholdsvis Psykiatri og Handicap og Børn og Familie. Ophør
af funktionen som socialsygeplejerske vil medføre, at der ikke arbejdes med at øge den lige adgang til sundhedsvæsenet.

SSU-33-04

Delvis nedlæggelse af kvalitets- og risikoarbejdet på sundheds- og ældreområdet, Tværgående sundhedsteam
Sker der ikke en overordnet opfølgning, koordinering og analyse ift. utilsigtede hændelser, vil det kunne betyde:
• En øget risiko for patientsikkerheden - dette gælder også ’nærved-ulykker’, idet der ikke overordnet set er
fokus på forebyggelse og fremadrettet læring på organisationsniveau i forhold til de lovbefalede rapporterede utilsigtede hændelser.
• At kvalitetsudvikling internt mellem centrene i BRK såvel som eksternt bliver forringet.
• At der kommer til at mangle en overordnet koordinerende funktion, idet det bliver de enkelte afdelinger i
BRKs centre, der alene må løfte opgaven fx med retningsgivende dokumenter - med risiko for manglende
ensartet høj kvalitet i alle ydelser.
• Man vil også mangle tovholderfunktionen i forhold til at få løfte principielle sager op i aktuelle fora og råd.
• Der kommer til at mangle en kulturbærer, som understøtter at alle medarbejder og centre lærer af sig selv
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og hinanden og dermed skaber kontinuerlig kvalitetsudvikling.
• Audit og kompetenceudvikling med afsæt i organisationens utilsigtede hændelser nedjusteres betydeligt.

SSU-33-05

I lyset af tidligere alvorlige hændelser i forhold til patientsikkerheden i BRK – finder vi det afgørende at fastholde
denne funktion, med henblik på at forebygge tilsvarende alvorlige hændelser.
Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse med alle ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg, Hjælpemidler
Borgerne vil komme til at opleve lang ventetid på deres ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg. På nuværende tidspunkt (september måned 2019) kommer kirurg til Bornholm hver 14. dag og hvis borger ringer og
bestiller tid hos ortopædkirurg, får borger en tid i januar måned. Ventelisten er dermed aktuelt på ca. 4 måneder.

SSU-33-06

Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpemidler
Den længere ventetid på rollatorer medfører at hjælpemiddelafdelingen kan få svært ved at overholde samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, hvilket i værste fald kan medføre flere liggedage på hospitalet. Derudover kan det
blive svært at understøtte hurtig levering af rehabiliteringshjælpemidler. Besparelsen harmonerer ikke med fremskyndelse af udskrivelser fra hospital, hurtig genoptræning og hurtig rehabilitering. I værste fald kan der blive tale
om øget hjemmehjælp i ventetiden på at få en rollator.

SSU-33-07

Nedlæggelse af De tværfaglige Rehabiliteringsfora, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet, Sundhed og
Forebyggelse
Med de sidste års fokus på rehabilitering er det bekymrende, at det nu foreslås, at de tværfaglige møder fjernes.
Det er vanskeligt at se, hvordan arbejdet med rehabilitering kan fortsætte for nuværende uden disse møder, som
udgør en krumtap i opgaveløsningen.
De tværfaglige rehabiliteringsmøder (DTR) er en kvalitetssikrende og ressourcebesparende læringsarena, som ved
tværfaglig deltagelse sikrer koordinering af de nødvendige rehabiliterende indsatser, som skal iværksættes da det er
borgernes retskrav jf. Serviceloven.
En nedlæggelse af DTR vil vanskeliggøre målfastsættelse og blik for de nødvendige indsatser, da der ikke vil være
rum for den tværfaglige sparing. Kommunikationen vanskeliggøres da især sosu-medarbejderne har begrænset
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skærmtid, øget tid brugt på forgæves elektronisk korrespondance må påregnes hos både terapeuter og sygeplejersker, hvilket forsinker nødvendige indsatser over for borgerne. Sammenlagt en fordyrende og kvalitetsforringende
besparelse.
En nedlæggelse af DTR vil frigøre personaleressourcer og betyde personaleafskedigelse sv.t. én terapeut i Genoptræningen.
SSU-33-08

Nedlæggelse af funktionen frivillighedskonsulent, Tværgående sundhedsteam
Kommunens voksende fokus på samarbejde og samskabelse med civile aktører og borgere rummer forventninger
om bedre og øget velfærd. Frivillighedskoordinatorens funktion spiller en væsentlig rolle i forhold til dette samarbejde. Nedlæggelse af den koordinerende funktion vil bl.a. begrænse muligheden for:
• At omsætte den landsdækkende strategiske tænkning om at skabe medborgerskab og inddragelse af frivillige i udviklingen af den fremadrettede velfærd – som eksempelvis ift. BRKs Folkesundhedspolitik
• At koordinere samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunen – som eksempelvis beskrevet i
Frivillighedspolitik og BRKs Frivillighedsstrategi.
• At udvikle og iværksætte nye initiativer på tværs af borgere, frivillige foreninger og kommunen (brobygning) – eksempel i forhold til problematikken om øget ensomhed – som tovholder på BRKs medlemsskab
af Folkebevægelsen mod Ensomhed.
• At udvikle frivilligheden på Bornholm på baggrund af den nyeste viden, for eksempel foreningernes håndtering af de nye typer af frivillige - som i modsætning til tidligere ’trofaste frivillige’, vælger ad hoc opgaver
fx til Wonder, til en havnefest eller til et enkelt løb.
• At de frivillige foreninger kan få den rådgivning de efterspørger eksempelvis i forhold til at søge økonomisk støtte efter serviceloven § 18

SSU-33-09

Nedlæggelse af ressourcevejen, Kommunikationscentret
Ressourcevejen er et godt tilbud til en gruppe af borgere med hjerneskade. Besparelsen kan medføre øget behov
for hjælpemidler på grund af tab af funktionsniveau. Det kan også medføre øget behov for hjemmehjælp.
Det vil få skæve konsekvenser for borgere med erhvervet hjerneskade ikke at få det tilbud der gives nu. Yngre
borgere under 65 får både indhold i deres liv igen, styrket funktionsevne bredt og endnu mulighed for at blive til5

knyttet til arbejdsmarkedet igen. Vi ser det kan få afledende effekt i Dagcentrene og på Rehabilitering Sønderbo.
SSU-33-11

Ophør af ekstra ernæringsmæssige tilbud, Rehabiliteringscenter Sundhed
Mange borgere visiteres til Sønderbo konkret efter funktionstab grundet meget dårlig ernæringstilstand, med det
formål at optimere ernæringstilstanden og hermed funktionsevne.

SSU-33-14

Reduktion af personaletimer i uddannelsessygeplejen, Tværgående sundhedsteam
Det er allerede i dag meget svært at fastholde og rekruttere kvalificeret personale til plejecentre og til hjemmeplejen på Bornholm. En reduktion af personaletimer i uddannelsessygeplejen, Tværgående sundhedsteam, vil medføre et fald i nyuddannede sosu-medarbejdere, idet der ikke fremover vil være tilstrækkelige ressourcer til:
• Fortsat at arbejde målrettet med rekruttering og fastholdelse af elever og studerende
• Fortsat at støtte op om ressourcesvage elever og studerende, som der ses flere og flere af
• Fortsat at støtte op om et øget antal elever og studerende med anden etnisk baggrund
• Fortsat at varetage projektopgaver, bl.a. i forhold til ”2-årigt integrationsprojekt” inden for ældreområdet
• Koordinering, samtaler, vejledning og undervisning af de daglige vejledere i Center for Ældre og Center for
Sundhed og Forebyggelse
• Fortsat øget vejledning og stigende behov for uddannelsessygeplejerskernes indsats, da der opleves et øges
pres på ældreområdet som påvirker vejledertiden til eleverne i negativ retning
Med større optag i kommende år, flere komplekse elev-forløb, mangel på sosu-medarbejdere generelt, vil det gå
direkte imod de anbefalinger der er på området. Yderligere kan det medføre at flere elev-opgaver vil glide til praktikvejlederne.

SSU-33-15

Omlægning og reduktion i personaletimer, Tandplejen
Denne besparelse går ud på at undlade at genbesætte en tandlægestilling og i stedet uddelegere endnu flere arbejdsopgaver til andre personalegrupper. Tandplejen har lavet uddelegeringsøvelsen før, og det er begrænset hvad
der er tilbage af opgaver som kan uddelegeres.
En ændring af personalesammensætningen af denne art vil have indflydelse på:
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• Serviceniveauet. Det vil betyde forsinket indkald til undersøgelser for visse aldersgrupper, samt ventetider
på tandbehandling for såvel børn og unge som omsorgspatienter.
• Personalets arbejdsforhold. Der vil blive et ekstra arbejdspres på tandlægerne, som vil være færre om de
opgaver som ikke kan uddelegeres.
• Fastholdelse. Der er generelt mangel på tandlæger, man kan frygte at de tilbageværende tandlæger vil
overveje at vælge andre veje.
• Rekruttering af personale. Det er i forvejen svært at rekruttere tandplejepersonale. Der er nemmest at rekruttere til større klinikker hvor der er god mulighed for faglig sparring og et godt fagligt miljø.
Rekruttering af tandlæger til Bornholm har i mange år været en udfordring, og der har af flere omgange været perioder, hvor vi har manglet en tandlæge. Det har medført at tandplejen over de sidste mange år, har omlagt og uddelegeret arbejdsopgaver, således at det har været muligt at opretholde den gode tandsundhed. Vi er nået til et
punkt nu hvor det vil være svært at undvære flere tandlægetimer. Og selv om det er svært at rekruttere, så har det
alligevel hidtil med jævne mellemrum og lidt tålmodighed været muligt at ”lokke” tandlæger til øen.
Det vil være rigtig uheldigt varigt at fjerne tandlægetimer.
SSU-33-17

Personalereduktion, Rehabilitering Sønderbo
På Sønderbo vil færre personaleressourcer medføre en forringelse af den samlede indsats over for borgerne, både i
forhold til udredning, afklaring og rehabiliterende indsats.

SSU-33-18

Personalereduktion, Sygeplejen
Sygeplejen oplever øget kompleksitet i den generelle opgaveløsning hos de ældre borgere. Rekrutterings- og fastholdelsesproblemer på ældre- og sundhedsområdet øger dette pres yderligere. Sygeplejen oplever også, en stigning
i sundhedslovsindsatserne idet delegeringen til sosu-assistenterne er under pres, som følge af medarbejdermangel
på området.
En evt. personalereduktion og mindre mulighed for uddelegering til sosu-assistenter betyder at Sygeplejen ressourcer er knappe, hvilket også kan få konsekvenser for opgaveløsningen på Sønderbo, som igen kan medføre
konsekvenser i form af indlæggelse på hospital og dårligere oplevelser for borgerne.
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SSU-33-19

Reduktion af medarbejdertimer indenfor det opsøgende og støttende arbejde
En reduktion vil uagtet en omorganisering af opgaverne betyde, at der er færre timer til opsøgende og støttende
arbejde. Det rammer direkte ned i målgruppen af borgere som er socialt udsatte og sårbare.
Borgere der er på Sønderbo som har et misbrug og har en etableret kontakt til teamet, har stor glæde af den fortsatte kontakt med støtte- og kontaktpersonerne. Ligeledes får Sønderbo borgere som ingen støtte-kontaktperson
har, hvor vi i samarbejde får dette etableret – til stor hjælp til borgerne. Konsekvensen kan blive en væsentlig forringelse i samarbejdet og Sønderbo selv skal løfte opgaverne – eller borgerne ikke får dette tilbud.

SSU-33-21

Tilpasning af antal biler til absolut aktuelt minimumsbehov, Sygeplejen
Reduktion af biler vil medføre en risiko for usmidig arbejdsgange, men vil til nøds kunne fungere.

SSU-33-23

Tilpasning af standardtilbud inden for forebyggende træning, sundhedslovens § 119, Genoptræning
Træning efter Sundhedsloven § 119 træning er forebyggende træning med et lærende sigte, hvor det handler om at
give borgerne redskaber til selv at fortsætte deres motionstræning, men nu med viden om træningens fordele og
hvad de skal være opmærksom på i forhold til egen motivation og fortsat træning/motionstræning.
Ved behov for genoptræning det vil sige ved et væsentligt funktionstab skal hospitalet udarbejde genoptræningsplan, og borger tilbydes genoptræning jf. behov enten i kommunalt eller i regionalt regi.
Jf. de nationale kliniske retningslinjer for ældre, så angiver arbejdsgruppen det som god praksis at have forløb på
mere end 8 uger, men samme arbejdsgruppe understreger samtidigt at der ikke blev fundet studier som kunne beeller afkræfte dette antagelse1. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere
med kronisk sygdom, beskriver tilsvarende at træningen bør foregå to til tre gange om ugen á 30-90 minutters og
have en varighed af minimum 6-12 uger. Lignende antagelser gør sig gældende for de nationale kliniske retningslinjer indenfor KOL3 og diabetes4, uden at der foreligger entydig evidens herfor.
Et længere forløb vil styrke den adfærdsmæssige fastholdelse i nye vaner, og på den baggrund ser vi med betænkelighed på dette besparelsesforslag.
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SSU-33-24

SSU-32-13

Ændret serviceniveau på inkontinensområdet, Hjælpemidler
Der er tale en stor forringelse for borgere med en varig funktionsnedsættelse. Der vil kunne sættes spørgsmålstegn
ved om den mindste type ble, jf. BRKs serviceniveau, kan erstattes af et almindeligt hygiejnebind.

Andre områder

Tilbagerulle weekendåbent på Midtpunktet
Det er de svageste borgere der har behov for dette tilbud. En weekend kan have svære udfordringer for disse borgere. Vi ser det kan medføre indskrivninger på Sønderbo i weekenderne.

SSU-32-14

Opsige driftsaftalen med Værestedet blæksprutten
Det er de svageste borgere der har behov for dette tilbud. Det vil medføre svære udfordringer for disse borgere
ikke at have et fast holdepunkt. Vi ser det kan medføre en indskrivninger på Sønderbo, samt borgere der visiteres
til dagcentrene, hvor tilbuddene ikke vil kunne matche borgerne behov.

NMU-55-02

Personalereduktion bygningsdrift
Hvis nuværende serviceniveau nedsættes på Sønderbo, ift. bortkørsel af affald, vasketøj, vedligeholdelse af skyllerum og tekniske installationer, kan det få hygiejnemæssige konsekvenser, og indeklima problemstillinger. Et tidligere lavere serviceniveau har været afprøvet med konsekvenser på de nævnte problemstillinger.

NMU-55-03

Nedprioritering af bygningsvedligehold og rengøring
Sønderbo har et stor månedlig flow af ind- og udskrives på ca. 40 – 50 borgere pr måned, hvor ca. 80 % kommer
direkte fra hospital, med multiresistente bakterier, er svært syge og med svækket immunsystem
Sønderbo har tidligere fået pålæg fra det Kommunale tilsyn om meget dårlig rengøringsniveau på fællesarealer og
gange, Standarden blev væsentlig bedre efter BRK igen hjemtog opgaven og øgede niveauet efter en konkret vurdering på Sønderbo. Der ud over er der et stort besøg af pårørende, holdundervisning, genoptrænings borgere,
borgere til svømning, dagcenterborgere med mere. Vi mener ikke der i huset Sønderbo af hygiejnemæssige grunde
at rengøring kan nedprioriteres.
I dagcentrene modtages mellem 25 – 40 borgere dagligt, hvor en god rengøringsstandard også her er nødvendig.
9

Vi er generelt bekymrede for rengøringsstandarden, hvis denne nedjusteres, både på grund af det generelle arbejdsmiljø på vores arbejdssteder, hvor borgere også færdes og fx anvender toiletter.
NMU-55-13

Nedjustering af rengøringsfrekvensen i ugerne 29+30+31 på en række institutioner
Behov for rengøring på Sønderbo er ens alle uger hele året. Se tekst i 55-03

ØEPU-61-01

Personalereduktion, et årsværk som økonomikonsulent
Både på centerniveau, men også på afdelingsniveau, har det stor betydning med økonomikonsulent der hjælper
med at foretage budgetopfølgninger, men også ift. styring, vejledning, budgetplanlægning og strategi. Tabes denne
form for opfølgning kan det både svære økonomiske konsekvenser – men også konsekvenser driftsmæssigt.

ØEPU-61-02

Personalereduktion, et årsværk som regnskabsmedarbejder
Kan få indflydelse på økonomiske opfølgninger jf. ovenstående punkt 61-02.

ØEPU-61-03

Personalebesparelse, to årsværk i Center for Økonomi og personale
Ud over budget og økonomi funktioner jf. punkt 61-01 og 61-02, kan det medføre forsinkelser og manglende
sparring i personalesager, ansættelser, afskedigelser med mere.

Med venlig hilsen
Trine Dorow
Formand for Center MED-udvalget

Connie Mogensen
Næstformand for Center MED-udvalget
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CenterMED i Center for Ældre har på sit møde den 18. september 2019 besluttet af fremsende
følgende høringssvar:
CenterMED er orienteret om, og er enig i, tilgangen om først at kigge på puljer før serviceniveau.
Nogle forslag er mere indgribende end andre, og CenterMED anbefaler, hvis der er mulighed for at
prioritere besparelsesforslagene, at SSU 31-06 Bortfald af ekstra tid til dialog, Hjemmeplejen
og SSU 31-04 Afskaffelse af Klippekortsordning, Plejeboligområdet, ikke gennemføres.
SSU 31-07: Hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet
Forslaget er meget spændende. Der kan være en bekymring for, om de nuværende
rekrutteringsproblemer gør implementeringen af hverdagsinnovationen sværere end forudsat, på den
anden side kan det, når det lykkes, være med til at lette på rekrutteringsudfordringen.
SSU 31-11 b: Reducering, Madmorbudgettet, Plejeboligområdet (Dækning af ubalance på
Lunden, Indførelse af begrænset frit valg og ibrugtagning af køkken på Klippebo)
CenterMED gør opmærksom på, at dette får betydning for borgere, som i dag profiterer - på forskellig
vis - af det faktiske frie valg.
SSU 31-12 a: Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen (scenarie 1, rengøring hver 3.
uge, gulvvask hver 6. uge)
og 31-13 a: Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Plejeboligområdet (scenarie 1, rengøring hver
3. uge)
Hvis der skal iværksætte forslag omkring rengøring, er det disse forslag, som ønskes prioriteret.
SSU 31-16: Omlægning af telefonpasning, Hjemmeplejen
Høringssvar fra berørte medarbejdere medsendes. Se vedhæftede

fil

Kommentarer til
spareforslag nr. 16 (0

SSU 32-01: Ophøre med at give støtte efter Lov om Social Service § 82b og SSU 32-02: Reducere
timetallet på ydelser i kvalitetsstandarden for Lov om Social Service § 85
CenterMED gør opmærksom på, at forslagene kan give øget pres på ydelser efter § 83 i Center for
Ældre, og en forventning om, at der medfølger budget hertil.
SSU 33-04: Delvis nedlæggelse af kvalitets- og risikoarbejdet sundhed- og ældreområdet,
Tværgående sundhedsteam
CenterMED gør opmærksom på, at organisationen risikerer at gå glip af læring, hvis den tværgående
funktion nedlægges.
SSU 33-14: Reduktion af personaletimer i uddannelsessygeplejen, Tværgående sundhedsteam
CenterMED tilslutter sig den bekymring, der gives udtryk for i forslaget.
SSU 33-18: Personalereduktion, Sygeplejen
CenterMED tilslutter sig den bekymring, der gives udtryk for i forslaget.
SSU 33-17: Personalereduktion, Rehabilitering Sønderbo
CenterMED tilslutter sig den bekymring, der gives udtryk for i forslaget, og gør opmærksom på, at det
kan ende med øget betaling til hospitalsindlæggelser, når borgere er færdigbehandlede, men har behov
for ophold på Sønderbo.

Økonomi og Personale

23. september 2019

Høringssvar fra CenterMED i Økonomi og Personale i forhold til forslag til budget 2020
CenterMED i Økonomi og Personale har på sit møde den 20. september 2019 drøftet forslag til
budget 2020 og har nedenstående bemærkninger.
Center for Økonomi og Personale har skullet levere spareforslag for 1,8 mio. kr. Da centret primært har budget til lønudgifter, er det primært også her, vi har kunnet pege på besparelser til
budget 2020 (1,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,7 mio. kr. i overslagsårene).
CenterMED er dog meget bekymret for, at der muligvis skal reduceres yderligere i personalet,
eftersom vi mener, vi personalemæssigt har nået grænsen for, hvor få vi kan være. Det skyldes,
at der både i forbindelse med centerstrukturen i 2014 og de efterfølgende år, har været sparet
på vores område, mens opgaverne er blevet flere og mere komplekse.
I spareforslagene ØEPU-61-01 til -03 er det beskrevet, hvilke konsekvenser en yderligere personalereduktion vil få for hele organisationen, som vi jo understøtter i forhold til økonomiopgaver, bogføring, projektregnskaber, løn- og personaleadministration. Vi vil ikke gentage det hele
igen her, men blot henvise til det, som står i spareforslagene.
Det vil ikke kunne undgås, at ledere, medarbejdere og det politiske niveau vil opleve en forringet service og kvalitet i den understøttelse, rådgivning og vejledning, som vi leverer. Der vil
også ske flere fejl, og tingene vil tage længere tid.
Det sidste halve års tid har vi haft to stillinger, som vi ikke har kunnet besætte på grund af ansættelsesstoppet, og det har kunnet mærkes internt i centret, men også hos andre centre, som
ikke kan få den hjælp, de er vant til. De opgaver, som vi løser i ØP, er en indarbejdet del af
driften i fagcentrene, som derfor mærker med det samme, hvis vi ikke kan løse opgaverne med
samme kvalitet, som vi plejer – hvilket i side ende kan have økonomiske konsekvenser.
Derudover er CenterMED bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for trivslen og arbejdsmiljøet i centret. Siden sammenlægningen i 2014 har vi arbejdet målbevidst med at have en høj
trivsel, et sundt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær trods besparelser, effektiviseringer og optimering af arbejdsgange. Det kan ikke undgås at yderligere besparelser vil have en negativ betydning for arbejdsmiljøet.

Vi har valgt også at kommentere følgende spareforslag:

Spareforslag NMU-55-05 Nedlæggelse af postruten ”Øen rundt”
Da der er borgere, som er fritaget fra at bruge e-boks, er der breve, der sendes som almindelig
post. Breve ved udlægsforretninger skal ekspederes med det samme, og dette spareforslag vil
betyde, at vi selv skal finde en løsning på at få breve faktureret og sendt samt på afhentning af
post i Rønne.
1

Økonomi og Personale

Spareforslag NMU-55-09 og -10 Rengøring på administrationerne
Det er ikke forslag, som vi kan anbefale.
I forvejen bliver der kun gjort rent og tømt skraldespande på kontorerne én gang om ugen, og
hvis det reduceres til én gang hver anden uge, vil det have negativ betydning for indeklimaet i
forhold til støv og allergier.
I ferieperioder er vi allerede nu omhyggelige med at sætte seddel på døren, så rengøringen kan
se, hvis et kontor kan springes over, fordi medarbejderen holder ferie.

På vegne af MED-udvalget
Stine Hansen (formand) og Karen Lynn Jacobsen (næstformand)
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Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget
Vedr. sparekatalog og budget 2020
Til sparekataloget har udvalget følgende bemærkninger
NMU-55-07

Lukning af offentlige toiletter i vinderhalvåret – Besparelse: 225 t. kr.
Forslaget strider imod Bornholms Regionskommunes og turismeerhvervets målsætning
om Bornholms som en ø, hvor der er aktivitet hele året rundt herunder outdooraktivitet.
Forslag frarådes

JUFU-59-01

Lukning af Klemenskerhallen – Besparelse: 215 t. kr.
På baggrund af øget efterspørgsel på faciliteter i dagtimerne vil det ikke være
hensigtsmæssigt at lukke en facilitet på nuværende tidspunkt. Yderligere benytter bl.a.
Klemensker Svømmebad bad- og omklædningsfaciliteter. En lukning vil bl.a. medfører at
badegæster ikke har mulighed for at klæde om og bade før de benytter svømmebadet,
som er et fokusområde for Bornholms Regionskommune i henhold til godkendelse af
svømmebade. Forslag frarådes

JUFU-59-02

Lukning af svømmesalen i Søndermarkshallen – Besparelse: 300 t. kr.
Salen er netop blevet renoveret, hvorfor det ikke anses for at være rentabelt at lukke
svømmesalen. En lukning går desuden imod kommunens målsætning om øget
bevægelse. På baggrund af den nuværende belægning i dagtimerne til skolesvømning
samt svømmeaktiviteter for børn, unge og senior, ser rådet det ikke hensigtsmæssigt at
lukke salen på nuværende tidspunkt. Kommunen kunne evt. overveje, at salen blev
opgraderet til et varmvandsbassin. Forslag frarådes

JUFU-21-02

Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning - Besparelse: 70 t. kr.
Mange af aftenskolerne er med til at fremme sundheden ved at udbyde kurser til styrkelse
af kroppen og viden om hvilke faktorer, der indvirker negativt op vores stressede hverdag,
og hvordan vi kan forebygge totalt nedbrud. Formålet med aftenskoler er at fremme
demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at
øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder, Sigtet er at styrke den enkeltes
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i
samfundslivet. En reduktion af tilskuddet med 70.000 kr. vil betyde at, der vil blive en
reduktion i kurser i 2020

JUFU-21-03

Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler – Besparelse 103 t. kr.
Flere af disse midler bliver også anvendt til formål på fritids- og idrætsområdet, idet der pt.
mangler en pulje, hvor der kan søges om tilskud til idrætsformål. Forslag frarådes

JUFU-21-04

Reduktion i driftstilskuddet til selvejende haller – 630 t. kr.
I henhold til Bornholms Regionskommunes pressede økonomi vil vi gøre opmærksom på,
at en besparelse på 630.000 kr. årligt vil være en voldsom udfordring for de selvejende
haller. Ligeledes vil vi gøre opmærksom på, at det ikke er et driftstilskud, men en udligning
af halleje. Ligeledes ser rådet, at der kommer en afklaring vedrørende anlægspuljen til
selvejende haller. Forslag frarådes

JUFU-21-06

Nedlæggelse af kultur- og idrætsprisen – Besparelse: 11 t. kr.
Det er vigtigt at anerkende det store frivillige arbejde som ydes på Bornholm i helhed
herunder kultur- og idrætsliv.
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. kr. vil betyd
JUFU-21-10

Bortfald af tilskud til råd på idrætsområdet – Besparelse: 48 t. kr.
Det anses for uhensigtsmæssigt at fjerne denne pulje, hvor der kan søges midler til formål
på idrætsområdet. Bortfalder puljen vil det medføre at der ikke kan ansøges til nye
aktiviteter/events for idrætsforeninger. Forslag frarådes

JUFU-A01

Senarier for Poulsker Idrætsforening
Udvalget opfordrer til, at der skal arbejdes på en løsning for Poulsker Idrætsforening for at
fastholde de aktiviteter der eksisterer på nuværende tidspunkt.

JUFU- A02

Reetablering og genåbning af lukket fodboldbane Svaneke Stadion
Udvalget ser positivt på forslaget, der vil kunne imødekomme brugernes ønske om en ny
bane.

Positive
rammereguleringer

Reduktion af budget til fritidspas – Besparelse: 30 t. kr.
Udvalget ser det ikke hensigtsmæssigt, at puljen bliver reduceret. I stedet bør der gøres
en aktiv indsats for at øge antallet af udstedte pas. Dette kan gøres via markedsføring
eller ved at ændre retningslinjerne, så det bliver mere smidigt og nemmere at udstede pas
f.eks. ved at give klubberne mulighed for at give pas. Udvalget foreslår, at kompetencen
udvides til trænere/instruktører i idrætsforeninger som et prøveår i 2020. Dertil bør det
være muligt at forlænge et fritidspas flere år. Forslag frarådes
Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelsen – Besparelse: 60 t. kr.
Udvalget finder det ikke hensigtsmæssigt, at puljen bliver reduceret. Puljen anses for at
have stor betydning for øens foreninger at der i stedet bør arbejdes for at synliggøre
puljen ved hjælp af øget markedsføring. Forslag frarådes

På Folkeoplysningsrådets vegne
Formand Ole Dreyer
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Spareforslag på børne- og ungeområdet.
Spareforslagene vil medføre en så markant forringelse af alle børns vilkår i daginstitutioner og folkeskoler,
at det vil medføre langtidssygemeldinger blandt personale og børn i åbenlys mistrivsel.

Børn der har behov for en specialplads (Mælkebøtten)
Mælkebøtten ville ikke mangle børn, hvis de børn, der faktisk har behov, ville få en plads i børnehaven.
Endvidere vil en flytning til Kildebakken betyde, at der skal laves en adskilt enhed både inde og ude til
Mælkebøttens børn.

Spareforslag vedrørende ydelser fra serviceloven.
Der kan ikke besluttes kollektive ændringer for børn og unge, som modtager ydelser efter serviceloven, da
hjælp efter den lov gives efter en konkret og individuel vurdering (§ 1, stk 3).

Hjemtagning af den specialiserede psykologbistand.
Den specialiserede psykologbistand er allerede hjemtaget for en gruppe. Den manglende skriftlige afgørelse
betyder, at Ankestyrelsen endnu ikke har behandlet ankerne, idet en gruppe fik frataget den specialiserede
psykologbistand allerede i januar 2019.

Karina Bundgaard, Handicapråds repræsentant for børn og unge med handicap
Lone Pihl, Handicapråds suppleant for børn og unge med handicap

Fra HovedMEDs møde den 23. september 2019 sendes følgende udtalelse:
HMU forstår behovet for at udarbejde et sparekatalog til prioritering for at sikre et budget i balance. HMU
noterer sig også at budgetmaterialet til trods for sparebehovet også indeholder forslag til udvidelser på
såvel drift som anlæg.
BRK er ikke i stand til at reducere sine udgifter væsentligt uden at det vil medføre medarbejderreduktioner,
men der skal være behørig opmærksomhed på at det vil presse arbejdsmiljøet hos medarbejderne, der
tager ansvar og ejerskab for opgaveløsningen. Der er brug for tydelighed omkring og anerkendelse af at det
kan være svært for både de direkte og indirekte berørte medarbejdere.
Alle besparelser vil kunne mærkes, og flere er kortsigtede med risiko for at medføre øgede udgifter på sigt.
Der opfordres også til opmærksomhed på tværgående følgevirkninger af de enkelte besparelser, og der
opfordres generelt til fokus på arbejdsmiljø i både de fysiske rammer og i arbejdets udførelse, herunder
opprioriteringsforslag på anlæg og drift.
Behovet for besparelser skal ses i lyset af det aktuelle og stigende behov for kompetenceudvikling grundet
igangværende og kommende generationsskifter. Det øger behovet for ressourcer (tid og penge) til dét.
HMU opfordrer KB til at revidere de politiske målsætninger i forhold til budgettets faktiske økonomiske
rammer og realistiske muligheder.
Venlig hilsen
HovedMED
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Høringssvar fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd
Vedr. sparekatalog og budget 2020
Til sparekataloget har rådet følgende bemærkninger
NMU-55-07

Lukning af offentlige toiletter i vinderhalvåret – Besparelse: 225 t. kr.
Forslaget strider imod Bornholms Regionskommunes og turismeerhvervets
målsætning om Bornholms som en ø, hvor der er aktivitet hele året rundt herunder
outdooraktivitet. Forslag frarådes

JUFU-59-01

Lukning af Klemenskerhallen – Besparelse: 215 t. kr.
På baggrund af øget efterspørgsel på faciliteter i dagtimerne vil det ikke være
hensigtsmæssigt at lukke en facilitet på nuværende tidspunkt. Yderligere benytter bl.a.
Klemensker Svømmebad bad- og omklædningsfaciliteter. En lukning vil bl.a. medføre,
at badegæster ikke har mulighed for at klæde om og bade, før de benytter
svømmebadet, som er et fokusområde for Bornholms Regionskommune i henhold til
godkendelse af svømmebade. Forslag frarådes

JUFU-59-02

Lukning af svømmesalen i Søndermarkshallen – Besparelse: 300 t. kr.
Salen er netop blevet renoveret, hvorfor det ikke anses for at være rentabelt at lukke
svømmesalen. En lukning går desuden imod kommunens målsætning om øget
bevægelse. På baggrund af den nuværende belægning i dagtimerne til skolesvømning
samt svømmeaktiviteter for børn, unge og senior, ser rådet det ikke hensigtsmæssigt
at lukke salen på nuværende tidspunkt. Kommunen kunne evt. overveje, at salen blev
opgraderet til et varmvandsbassin. Forslag frarådes

JUFU-21-03

Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler – Besparelse 103 t.
kr.
Flere af disse midler bliver også anvendt til formål på fritids- og idrætsområdet, idet der
pt. mangler en pulje, hvor der kan søges tilskud til idrætsformål. Forslag frarådes

JUFU-21-04

Reduktion i driftstilskuddet til selvejende haller – Besparelse 630 t. kr.
I henhold til Bornholms Regionskommunes pressede økonomi vil vi gøre opmærksom
på, at en besparelse på 630.000 kr. årligt vil være en voldsom udfordring for de
selvejende haller. Ligeledes vil vi gøre opmærksom på, at det ikke er et driftstilskud,
men en udligning af halleje. Ligeledes ser rådet, at der kommer en afklaring
vedrørende anlægspuljen til selvejende haller. Forslag frarådes

JUFU-21-10

Bortfald af tilskud til råd på idrætsområdet – Besparelse: 48 t. kr.
Det anses for uhensigtsmæssigt at fjerne denne pulje, hvor der kan søges midler til
formål på idrætsområdet. Bortfalder puljen vil det medføre at der ikke kan ansøges til
nye aktiviteter/events for idrætsforeninger. Forslag frarådes

JUFU-A01

Senarier for Poulsker Idrætsforening
Rådet opfordrer til, at der skal arbejdes på en løsning for Poulsker Idrætsforening for at
fastholde de aktiviteter der eksisterer på nuværende tidspunkt.

JUFU- A02

Reetablering og genåbning af lukket fodboldbane Svaneke Stadion
Rådet ser positivt på forslaget, der vil kunne imødekomme brugernes ønske om en ny
bane.
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Positive
rammereguleringer

Reduktion af budget til fritidspas – Besparelse: 30 t. kr.
Rådet ser det ikke hensigtsmæssigt, at puljen bliver reduceret. I stedet bør der gøres
en aktiv indsats for at øge antallet af udstedte pas. Dette kan gøres via markedsføring
eller ved at ændre retningslinjerne, så det bliver mere smidigt og nemmere at udstede
pas f.eks. ved at give klubberne mulighed for at give pas. Rådet foreslår, at
kompetencen udvides til trænere/instruktører i idrætsforeninger som et prøveår i 2020.
Dertil bør det være muligt at forlænge et fritidspas flere år. Forslag frarådes
Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelsen – Besparelse: 60 t.
kr.
Rådet finder det ikke hensigtsmæssigt, at puljen bliver reduceret. Puljen anses for at
have stor betydning for øens foreninger. Der bør i stedet arbejdes for at synliggøre
puljen ved hjælp af øget markedsføring. Forslag frarådes

Fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd:
DGI Bornholm v. Ole Dreyer og Karen-Margrethe Hansen Bager
Bornholms Idrætsråd v. Maike Fiil, Marian Lundh og Erik Deichman
DBU Bornholm v. Erik Andersen
Rønne Svømmehal v. Thomas Bay Jensen
Ny-Vest Centret v. Jens S. Koefoed
Bornholms Regionskommune v. Carsten Clemmensen
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Det er med overraskelse, at vi kan konstatere, at Klemensker Hallen er en del af
sparekataloget.
Vi føler os nødsaget til stærkt at fraråde besparelsen.
Vi mener, det vil have en massiv indvirkning på 4-Kløver-Klyngens område, vores
samarbejde og udviklingsmuligheder.
• Det er den eneste sportshal vi har i Klyngen. Det vil være et kæmpe tab for brugere,
skole og foreninger.
Hallen er allerede nu og tegner til fremover at blive et naturligt og vigtigt mødested for os,
der bor i 4-Kløver Klyngen.
• Hallen er et af nøglepunkterne i vores ønskede og planlagte projekt om et
sammenhængende stisystem - til glæde for vores borgere og som et tilbud til
indlandsturismen.
En nedlæggelse af Hallen vil derfor være et stort tilbageskridt for 4-Kløver-Klyngens
arbejde.
• Hallen er med i overvejelserne som service bygning til friluftsturister, der passerer
Klyngen i forbindelse med ruter til og fra Den Grønne Bølge.
• Hallen og svømmebadet udgør et aktivt centrum i det nye store grønne område, der er
skabt, efter man valgte at lukke Klemensker Skole og nedrive visse skolebygninger.
• Hallen vil stå som udgangspunkt for at gentænke bevægelse og motion via et
kommende samarbejde mellem Klyngens idrætsforeninger.
•

Hallen er nærmeste halmulighed for Bornholms Frie Idrætsskole.

En lukning af Hallen i Klemensker vil derfor gå imod arbejdet med Den Grønne Bølge.
Det vil modarbejde principperne i klyngetanken og det vil yderligere svække det indland,
som her tømmes, fordi der centraliseres ved kysten på Bornholm.
Med dette in mente og det meget lille beløb der er i forventet besparelse, synes vi, at de
muligheder vi taber på gulvet ved en lukning, ikke står mål med besparelsen.

Med venlig hilsen
Styregruppen i 4-Kløver-Klyngen

D. 20-9-2019
Høringssvar på Lukning af Team Østergade (miljøpedellerne) nr. 10.
De nedenstående bekymringer, er de ansattes, der har §103 beskyttet beskæftigelse ved Team Østergade.
Vi er bekymrede over:
• Hvad vi skal lave hvis Team Østergade lukker.
• Min bekymring er at jeg får mindre lyst til at komme uden for en dør, hvilket jeg ikke gjorde i 3 år
hvor jeg gik psykisk ned. Jeg kan godt lide en ren ø.
• Jeg er bange for at jeg ikke kommer til at falde tilrette på en anden arbejdsplads med det
sammenhold som vi har nu.
• Vi bliver stolte når vi ser kollegaer på Team Østergade få et arbejde ude i byen, hvad nu?
• Når jeg bærer en kage ind i salen foran 50 mennesker føler jeg mig stolt, jeg er også stolt over at
kunne bage boller fra bunden af – hvem skal lære mig det, hvis ikke Team Østergade skal?
• Jeg føler at jeg gør en kæmpe forskel for natur og dyr. Jeg får en glæde af at hjælpe naturen og
dyrene med at leve sikkert og jeg kan se et resultat. De mennesker vi møder bliver glade for vores
arbejde. Jeg vil kalde os for naturens talerør. Hvad med naturen?
• Når jeg er ude som miljøpedel så lærer jeg at styre en kratrydder. Jeg har lært at stå op om
morgenen og møde til tiden. Jeg ligger ikke der hjemme hvis jeg har ondt i fingeren. Jeg har lært at
møde op hvilket jeg ikke har gjort før. Jeg har været meget syg før.
• Jeg er ikke vild med at dette sted skal lukke, kan ikke holde tanken ud. Jeg ved ikke hvad der skal
ske og jeg bliver sur og trist. Naturen får mig til at slappe af og jeg gør en forskel for naturen.
• Team Østergade tager udgangspunkt i forskelligheden. Jeg kan godt lide at være her og jeg har ro i
mig når jeg er her, Team Østergade giver mig energi til at komme hjem.
• Det giver mig mening i livet at jeg har et arbejde og Team Østergade at stå op til.
• Vi har nogle regler og vi er glade for det. Vi lærer at bruge knive i køkkenet og buskryddere i
naturen. Regler giver mig ro. Hvem skal give mig ro?
• Jeg har lært mig selv at kende, og tage mig selv alvorligt, hvem skal lære andre det?

Team Østergade giver mig noget at stå op til

Med venlig hilsen
De ansatte, der har beskyttet beskæftigelse ved Team Østergade

Høringssvar fra bruger og boligbestyrelsen i
Helhedstilbuddet Nexøhuset
Det var os en stor glæde at man i budget 2017 valgte at opnormere Nexøhuset med
en pædagog i dagtimerne. Nexøhusets personale er dygtige og dedikerede, men der
var og er et stort behov for flere af dem. Vi håber på, at I husker og respekterer
denne vigtige opprioritering, foretaget af det tidligere Socialudvalg, når I skal forholde
jer til budget 2020.
I år er der nemlig forslag om, at tilbagerulle netop denne opprioritering. Hvis dette
forslag vedtages, mener vi, at det går direkte imod den erkendelse man fik i 2016, om
at beboerne havde brug for en ekstra medarbejder, netop til at øge aktivitet, kontakt
og nærvær i dagtimerne. Nexøhuset er et helhedstilbud, hvilket betyder at beboerne
kun har det der tilbydes af medarbejderne på Nexøhuset – de har ikke tilbud uden for
huset, som kan bidrage til et godt og aktivt liv.
Ledsagerpuljen er også på som spareforslag fra Nexøhuset. Igen i år må vi
understrege at beboerne i Nexøhuset har meget brug for den variation i livet, som
ledsagerpuljen giver mulighed for. Husets dagligdag efterlader, trods opnormeringen,
lille mulighed for ture ud af huset, hvorfor ledsagerpuljen for mange bliver den eneste
mulighed for eksempelvis familiebesøg, gåture, deltagelse i arrangementer mm.
Nexøhuset beboere bliver ikke yngre og mere selvhjulpne, tværtimod. De får mere og
mere brug for hjælp og støtte som tiden går, og det må vi og I forholde jer til. De
unge der flytter ind, har ligeledes komplekse og store udfordringer. Alle beboerne har
behov for tæt kontakt og støtte, til at leve et udfordret liv så godt som muligt. Så i
vores perspektiv, kan der ikke spares overhovedet, men derimod holdes et fokus på
at bevare de liv der leves på Nexøhuset, på et anstændigt plan.
Vi taler på vegne af beboerne i Nexøhuset, de er ikke selv i stand til at komme med et
høringssvar, men konsekvenserne er for store, til at vi vil undlade at komme med et
for dem.
Pas på huset og pas på beboerne.
På vegne af bestyrelserne i Nexøhuset, Bente Funch Pedersen, formand.

Center for Økonomi og Personale
Mail: oep-budget@brk.dk

20.9.2019

Høringssvar fra Beboer og Pårørenderådet på Klintebo, 3720 Åkirkeby
Omfatter besparelsesforslag på Psykiatri og Handicap, nr. 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27,
alle vedrørende Bo og Dagtilbuddene Klintebo,
drøftet på bestyrelsesmøde tirsdag den 17. september 2019

Bestyrelsen udtrykker generel bekymring over de fremlagte forslag. Bekymringen begrunder vi bl.a. med at
samtlige foreslåede besparelser går ud over samfundets svageste borgere. Vi mener at besparelserne vil
sætte borgernes velfærd yderligere under pres, hvilket er voldsomt bekymrende når netop denne gruppe
borgerne har brug for mere velfærd og omsorg.
1. 8 ud af 10 forslag går på reduktion af personaletimer. Som det fremgår af hver enkelt forslag, vil
der blive tale om at vi bevæger os hen i mod ren opbevaring af vores svageste borgerne. Der bliver
endnu mindre tid til at give borgerne lidt indhold i deres liv. I forvejen løber personalet hurtigt. Ser
vi på den seneste tilsynsrapport fra Klintebo, er det stort set kun på personalets sygefravær der
scores relativt lavt, i den ellers meget fin tilsynsrapport. Det må formodes og forventes, at skal
personalet løbe endnu hurtigere, kan vi frygte at sygefraværet forværres, hvilket igen medfører
yderligere forringelser for borgerne på stedet.
2. Forslag 9 – pigeklubben, igen en markant forringelse af borgernes mulighed for indhold i
dagligdagen, én gang om ugen. Enten går det mod ren opbevaring, eller også medfører det en
udgift i en anden ”kasse” hvis pigerne skal bevare deres muligheder
3. Forslag 12 – nedlæggelse af fys. Behøver vel reelt ikke kommenteres. Det er jo åbenlyst at det vil
give ”bagslag” enten i form at udgifter ved transport til ”ekstern” fys, eller en forringelse af
borgernes velfærd, samt personalets arbejdsvilkår omkring faglig sparring og hjælpemidler.
Bestyrelsen undrer sig generelt over de fremlagte spareforslag, når vi tænker på at der er kommet ekstra
penge til velfærd.

Til slut vil vi gøre opmærksom på, at vi undrer over det overhovedet er nødvendigt at komme med et
høringssvar. Set fra vores synpunkt, er det åbenlyst at de anførte spareforslag ikke kan og skal
gennemføres, og derfor aldrig burde være fremsat.
Vi er selvfølgelig opmærksomme på at alle må bidrage til kommunens økonomi og dermed til nødvendige
besparelser, Men på vores området har vi for længst nået bunden af hvad vi kan forsvare at byde en gruppe
af vores mest svage borgere.

På bestyrelsens vegne
Per N. Holm
Formand
per@toftelunden.dk
20246710

Gartnerparken 20.september 2019

Høringsvar – budget 2020
Beboerne på Gartnerparken har den 19. september 2019 haft spareforslag nr.15. Pædagogiske ledsagelse
på botilbud og nr. 28, Tilbagerulle midler til aktivitetstimer på Gartnerparken til drøftelse.

Pædagogisk ledsagelse – nr. 15
Pædagogisk ledsagelse for beboer, som ikke kan få ledsagelse efter § 97 i Serviceloven.
Beboerne kommentar:
• Så kan jeg ikke få en personale med, når jeg skal besøge en kammerat. ”Det er noget pjat, det vil
jeg ikke være med til”. ”De må finde på noget andet og det er min mening”.
•

Jeg syntes de skal spare alt for meget, det bliver jeg rigtig ked af.

•

Så kan man ikke gå til ridning, jeg kan ikke klare mig uden ledsager.

•

Vi vil ikke kunne tage på cykelture, deltage i Tour de Bornholm, koncerter, biografen, LEV møder og
fester, arrangementer i Vennepunktet, juleture til København og Sverige.
Jeg bliver ked af det og er skuffet.

•

Jeg kan ikke deltage i aktiviteter uden for Gartnerparken uden hjælp. Jeg har ingen familie der kan
hjælpe mig.

•

Jeg fratages oplevelser.

•

Glæden ved at være ud og opleve noget. Det kan vi ikke, hvis der ikke er ledsager.

Tilbagerulle midler til aktivitetstimer på Gartnerparken - nr. 28
Aktiviteter for beboer som ikke længere har forudsætningerne for at gå på arbejde/ aktivitet- og samvær
tilbud.
Beboerne kommentar:
• Jeg vil savne at komme ud at cykel.
•

Jeg vil ikke kunne træne mit ben mere.

•

Hvad med vores gymnastik?

•

Jeg vil savne at farve på sten.

•

Hvem skal hjælpe mig med at lave julepynt?

•

Ærgerligt hvis jeg ikke kan være på tur samme med aktivitetsmedarbejder mere.

Venlig hilsen
Beboerne på Gartnerparken

23. september 2019

BUSINESS CENTER BORNHOLM

Bornholms Regionskommune
Center for Økonomi og Personale
oep-budget@brk.dk.

Høringssvar til besparelsesforslag til budget 2020 vedrørende Business Center Bornholm
Bornholms Erhvervsråd har på sit møde tirsdag den 17. september haft det udsendte besparelsesforslag til drøftelse
og afgiver hermed vores høringssvar til forslaget om reduktion i budgettet til Business Center Bornholm (BCB).
Bornholms Erhvervsråd kan ikke anbefale den foreslåede reduktion i budgettet til BCB på tkr. 1.000.
BCB udfører en væsentlig, nødvendig og proaktiv lokal erhvervsfremmeindsats, der virker efter henseende og er af
stor betydning for erhvervet på Bornholm. Selv om vi forstår og anerkender nødvendigheden af besparelser på
budget 2020, anser vi det foreliggende forslag om en 20% reduktion i budgettet til BCB for at være et yderst
markant indgreb, der i sagens natur vil forringe og svække indsatsen betydeligt over for de bornholmske
iværksættere og virksomheder.
Allerede ved budgetdrøftelser ved udgangen af 2018 vedrørende kontrakt for 2019 indgik BCB, på baggrund af den
nye erhvervsfremmelov, aftale om at medvirke til en reduktion på 10% af tilskuddet til BCB fra de regionale midler
med tkr. 336. Til gengæld aftaltes det, at den kommende lønbesparelse ved en fælles erhvervschef modsat skulle
forblive i BCB til aktiviteter over for virksomhederne. Med denne tidligere reduktion tillagt den nu foreslåede
yderligere besparelse, udgør den samlede reduktion i budgettet til BCB således 25%, som vil medføre en væsentlig
ringere ydelse for erhvervet. Det vil samtidig gøre det vanskeligt at kunne medvirke til at sætte nye
erhvervspolitiske initiativer på dagsordenen til gavn for det bornholmske erhvervsliv og dermed hele det
bornholmske samfund.
Forslaget begrundes såvel i effektueringsgevinster i samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden som i Kommunens
øgede betaling til Erhvervshuset. Vi mener ikke, at effektueringsgevinsterne vil være af en sådan størrelse, at de
modsvarer den foreslåede reduktion, ligesom vi ikke finder, at det nye erhvervsfremmeset-up vil være på plads og
virke fuldt ud fra og med 2020. Ligeledes mener vi ikke at effektueringsgevinsten og Kommunens øgede betaling til
Erhvervshuset på tkr. 351 kan begrunde så markant en nedsættelse af tilskuddet og dermed af den lokale
erhvervsfremmeindsats til de bornholmske virksomheder og iværksættere.
Vi vil derfor anbefale, at der ikke reduceres i budgettet til BCB. Sekundært at en evt. reduktion, bliver væsentligt
mindre og tager højde for, dels den allerede foretagne reduktion, dels at effekten af samarbejdet med Erhvervshuset
først vil kunne mærkes på et senere tidspunkt, formentlig først fuldt ved indgangen til 2021.
Med venlig hilsen

Bornholms Erhvervsråd

v/Peter Vesløv, DI-Bornholm, formand

– Benny Schou, Horesta - Morten Iversen, Dansk Byggeri – Liselotte Hjorth, Dansk Erhverv - Klaus Holm, Metal
Bornholm – Jens Skovgaard, 3F Bornholm – Ole Dreyer, Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening – Lars-Ole
Hjort-Larsen, Bornholms Landbrug & Fødevarer– Claus Duevang, SMV Danmark (Håndværksrådet) – Peter Lund
Olsen, Tekniq Bornholm – Nikolaj Nexø Grønnegaard, Finanssektoren

Landemærket 26 - DK3700 Rønne - Telefon +45 5695 7300 - www.businesscenterbornholm.dk - info@bornholm.biz

Kære Kommunalbestyrelse
Bornholms Idrætsråd har med stor bekymring gennemset det fremkomne sparekatalog for budget
2020, og ser med stor alvor på de initiativer der på idrætsområdet er foreslået, idet sparekataloget
for budget 2020 indeholder endnu engang en besparelse på idrættens råd.
Som i ved blev der i budget 2019 reduceret en væsentlig del af den bevilling som netop Idrætsrådet
havde, og nu er der lagt op til at den resterende pulje som endnu ikke er øremærket til et råd skal
spares.
Dette vil have store og alvorlige konsekvenser for idrætten på Bornholm.
I Bornholms idrætsråd har vi i løbet af 2019 været igennem en proces sammen med IVK om tildeling
af penge og en sammenlægning af de to råd, med det klare formål at bruge de tilbageværende
midler så effektivt som muligt, og samtidig være en aktiv part i at indfri BRK´s sundhedspolitik. Dette
arbejde kræver dog midler, og uden vil det ikke være en reelle mulighed for Bornholms idrætsråd at
fastholde den indsats der leveres.
Der er i det forgangne år blevet allokeret rigtig mange ressourcer på at få de 2 organisationer til at
samarbejde tættere og mere effektivt – et arbejde der slet ikke er færdiggjort, og der er et ønske om
at de 2 råd fremover kan arbejde tættere sammen, og sammen styrke og udvikle idrætten på hele
øen.
Sundhedspolitikken, og derunder idrætsområdet på Bornholm er et af de områder der kan skabe
borgernære fællesskaber, forbedre livskvalitet og understøtte socialudvikling og også understøtte
tilflytning til hele øen. Det er et område vi skal værne om, fordi det netop på den lange bane skaber
mere Bornholm og mere fællesskab på tværs af aldersdemografi og sociale skel.
Vores ønske er derfor at der i stedet for at diskutere besparelser tildeles en højere pulje end den der
lægges op til i sparekataloget.
Med håb om en fortsat dialog og et fortsat aktivt og udviklende Idrætsråd på Bornholm
Med venlig hilsen
Bornholms Idrætsråd
Maike Fiil

BORNHOLMS LÆRERFORENING
DLF KREDS 71

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

Høringssvar i forbindelse med Bornholm Regionskommunes budget 2020
De bornholmske folkeskoler er stille og roligt begyndt at bevæge sig i en positiv retning
ovenpå nogle meget turbulente år. Trivslen hos elever og medarbejdere er forbedrede,
hvilket styrker det faglige niveau. Ikke mindst er de bornholmske forældre begyndt at tro
mere på folkeskolen, og man kan se en lille stigning i søgningen til folkeskole frem for til
privat- eller friskole. Denne udvikling er ikke kommet af sig selv. Det har krævet en kæmpe
indsats, og det kræver en stor indsats at fortsætte denne udvikling.
Derfor har det store konsekvenser, hvis man skærer i følgende kerneområder:
- Forslaget om en større undervisningsgrad for lærere og børnehaveklasseledere vil
betyde, at undervisningen vil få en ringere kvalitet, da der vil være mindre tid til
forberedelse, efterbehandling, feedback til elever, møder med andre om elever og
undervisning samt skole-hjem-samarbejde. Sidstnævnte er en af de ting, de
bornholmske forældre var meget optagede af i sidste års brugerundersøgelse. Der
lægges op til en reduktion svarende til 10 lærere og 0,6 børnehaveklasseleder. Det
vil skabe en massiv forringelse af kvaliteten samt trivslen hos medarbejderne.
- Rammebesparelser på modtageklasser og to-sprogs-undervisning vil betyde, at
elever med anden etnisk baggrund vil få sværere ved at klare sig igennem
skolesystemet og dermed have sværere ved at klare efterfølgende uddannelse og
arbejde.
- Hele det understøttende og forebyggende system, der er med til at hjælpe elever
med særlige behov både i og uden for normalklasser, har en meget positiv
betydning for de elever, der har det svært. Det har derudover en kæmpe betydning
for trivsel og ro i klasserne for alle elever. Den førnævnte undersøgelse pegede på,
at netop uro i klasserne fik de bornholmske forældre til at fravælge folkeskolen. Det
er derfor vigtigt at fortsætte denne indsats med fuld styrke.
- Besparelserne på PPR og det gule team er ligeledes bekymrende, da deres
indsatser er med til at sikre flere elevers fulde udbytte af undervisningen.
Den indsats, der blev besluttet af kommunalbestyrelsen sidste år, er ved at blive løbet i
gang, og vi skal i den forbindelse til at kigge grundigt på, hvordan vi organiserer
specialområdet. Det er vigtigt, at vi får sat gang i denne proces snarest, da det vil have en
stor effekt på hele skoleområdet.
Som tidligere nævnt er vi inde i en positiv udvikling, som vi meget gerne skal fortsætte.
Det kan hurtigt vende, når der skæres på kerneområderne. Det vil i værste fald betyde, at
nogle elever ikke får en ordentlig skolegang, hvilket det bornholmske samfund som helhed
ikke har råd til.
Venlig hilsen
Christian Faurholdt Jeppesen
Formand
Bornholms Lærerforening

Tlf. 5695 5055

Mobil 3032 5055

E-mail: 071@dlf.org

Web: www.blfnet.dk

Rønne d. 17/9 -2019
Høringssvar vedr. reduktion af tilskuddet til Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum
Det går godt på de bornholmske museer: aldrig har så mange besøgt dem og aldrig har museernes
aktiviteter som udstillinger, publikumsarrangementer, bogudgivelser og arkæologiske udgravninger fået så
stor omtale. Den fremgang kommer ikke uden grund:
I 2016 kvalitetsvurderedes de to museer af Slots- og Kulturstyrelsen. Der var megen anerkendelse i
rapporten, men også kritik. En central del af kritikken af og dermed kravet til museerne om udvikling, var at
sikre: 1) museernes forskning i henholdsvis nyere bornholmsk historie og kunsthistorien. 2) For Bornholms
Museums vedkommende at sikre ressourcer til det arkæologiske arbejde (Danefæ, tilsyn og beretninger).
- Dette krav har museerne de sidste to år indfriet gennem kommunal bevilling, egenfinansiering og for
Bornholms Museums vedkommende gennem en firårig finanslovsbevilling.
Som det anføres i sparekataloget blev Bornholms Kunstmuseums driftsbevilling forhøjet med 304.000 i
2018. En delvis imødekommelse af museets ansøgning på kr. 400.000 til dækning af ansættelse af en faglig
medarbejder. Museet har indenfor egne rammer selv fundet den resterende finansiering, ligesom museet
har afsat egne midler til en udvidelse af skoletjenesten, oprettet i forlængelse af kulturaftalen mellem
regionskommunen og Kulturministeriet.
Siden er nye problemstillinger dukket op:
-

Den planlagte revision af statstilskuds-modellen for de danske museer, der kunne sikre, at bl.a. de
bornholmske museer bliver ligestillet med de øvrige danske museer ressourcemæssigt, er ikke
gennemført endnu.

-

I de bornholmske skove, hvor aktiviteten pga. flis- og gavntræsefterspørgsel er enorm, gemmer sig
en masse uregistrerede fortidsminder, og det belaster i disse år Bornholm Museum med en
lovpligtig ekstraopgave, hvor museet ikke kan sende regningen videre.

-

En række af Bornholms Museums magasiner har det seneste år været ramt af skimmel, hvilket på
sigt kræver en gennemgribende renovering og nybygning, men pt. kræver konstant overvågning og
præventiv indsats, så de værdifulde samlinger ikke lider skade.

Dette er store opgaver for de trods alt ressourcemæssigt små museer, og de kommer oven i den meget
store opgave det har været og er at forberede og sikre etableringen af Bornholms Museumscenter.
Såfremt de foreslåede besparelser bliver gennemført, vil det for Bornholms Kunstmuseums vedkommende
ikke være muligt at reducere driften på anden måde end gennem personalereduktion, hvilket vil indebære
en væsentlig forringelse i museets tilbud i forhold til undervisningsdelen og af skoletjenesten.
Bestyrelsen for Bornholms Museumsforening, der ejer og driver de to museer, og direktionen for samme
museer henstiller med henvisning til ovenstående historik og aktuelle problemstillinger til, at man ikke
reducerer museernes tilskud.

Med venlig hilsen
Christina Dideriksen, formand Bornholms Museumsforening
Jacob Bjerring-Hansen, Direktør Bornholms Museum
Lars Kærulf Møller, Direktør Bornholms Kunstmuseum

Høringssvar til Budget 2020 fra privat- og friskolerne på Bornholm
De 7 privat- og friskoler på Bornholm sender hermed et høringssvar vedrørende punkter i sparekataloget på
BSU området.

Høringssvar vedrørende spareforslag nr 12: Nedlæggelse af to familierådgiverstillinger i Det Gule Team
Bornholms privat- og friskoler leverer skoletilbud til ca 37 % af børnene på Bornholm i den skolepligtige
alder.
Privat- og friskolerne oplever, at vi gennem et tæt samarbejde med det Gule Team løfter et vigtigt
forbyggende arbejde omkring børn og unge, der befinder sig i en social udsat position, er i mistrivsel eller i
risiko for at bevæge sig ud i udsatte positioner, hvor de kan udvikle behov for støtte efter Servicelovens §11
samt indsatser under Servicelovens kap. 11. Vi oplever, at den tidlige og hurtige indsats er afgørende for at
løfte det forebyggende arbejde.
Det er afgørende for os som privat- og friskoler, at vi har en socialfaglig samarbejdspartner, der kan rådgive
os og fungere som sparringspartner i forhold til svære samtaler med børn og forældre i risikoområdet,
inden de kommer i målgruppen for Myndighed. Desuden kan vi benytte det Gule Team i kvalificering af
underretninger og risikovurderinger, eller ved børnefaglige undersøgelser.
Vi ser, at en helhedsorienteret indsats i forhold til barnets nærmiljø er afgørende i det forebyggende
arbejde. Vi oplever, at der hos forældre er et behov for en instans, der udenfor skolen kan vejlede dem i
risikosituationer. Det Gule Team giver vores ansatte en tryghed i at kunne få en sparring omkring mulige
forebyggende tiltag i skolesituationen samt i underretningssager. Således kan vi i samarbejde med det Gule
Team have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kan gøre en forskel for borgerne og de undervisende
og støttende virksomheder.

Høringssvar vedrørende spareforslag nr 11: Generel rammebesparelse vedr. specialundervisning
Bornholms privat- og friskoler løfter, ligesom folkeskolerne, på inklusionsområdet. I arbejdet med
specialområdet oplever vi, at der er elever der ikke trives, ikke udvikler sig eller kan rumme at være i
almenområdet. Vi oplever også, at der allerede nu, er for få tilbud til disse børn. I bestræbelserne på at
beholde børn med særlige behov i almenområdet ser vi børn der får skolevægring, får angst og andre
psykiske lidelser, da de presses ud i tilbud, de ikke kan rumme at være i.
Samtidig har vi stor gavn af samarbejdet med ressourceteamet, der netop kan guide og rådgive os
specialpædagogisk i netop undervisningen af børn med særlige behov i inklusionsøjemed.
Det hænger ikke sammen at skulle løfte på inklusionsområdet og samtidig ikke kunne få den rette
rådgivning. Vi vil komme til at se endnu flere børn der mistrives, får skolevægring og ikke får det rette
udviklingsmuligheder. I sidste ende vil omkostningerne blive større i forhold til Servicelovens Kap. 11 end
de påtænkte besparelser, når der skal samles på konsekvenserne af den manglende hjælp til de, der får
behov.

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

Bornholm 24. september 2019

Høringssvar
Bornholms Regionskommune – Budget 2020 – 2023 – JUFU 21 – 01
Det er med stor undren og frustration, at BRK igen vil skære i driftstilskuddet for de 6 mindre
museer og samlinger.
BRK nævner selv i Forslagets betydning for borgere/brugere, at det kan forventes at
medføre en forringelse af de berørte museers tilbud.
I tilfælde af opløsning vil nogle museer lade genstandene overgå til Bornholms Museum,
Bornholms Ø-arkiv eller anden dansk statsanerkendt museum, mens et andet museum vil
forsøge at drive museet videre i regi af Bornholms Museum.
Denne udvikling finder vi stærkt foruroligende, hvis de mange frivillige ildsjæles engagement
gennem mange års opbygning af værdifulde kulturhistoriske udstillinger/aktiviteter,
indsamling, restaurering og bevarelse af store mængder lokale historiske arkivalier og effekter,
evt. skal overgå til andre store museer, der ikke har den samme entusiasme for videreførelse.
Det må også påregnes, at en evt. overtagelse af ”andre” vil medføre en stor ekstra udgift til
etablering og drift, og ikke giver samme mulighed for de bornholmske skolebørn, at komme
gratis ind på nogle af museerne gennem et velfungerende samarbejde med Skoletjenesten.
Samtidig er vi med til at tage et socialt ansvar overfor personer i jobtræning, fleksjob,
samfundstjeneste og lignende.
Bornholm er andet end Hammershus, Rundkirker og mad oplevelser og vi kan se på vores
respons fra de besøgende, at vi har en velbegrundet berettigelse.
Vi tilbyder lokal emnebaseret kulturhistorie om stenbrud, fiskeri, jernbane, forfatterskab,
teknik, militærhistorie og meget mere, på et niveau som de store museer ikke kan tilbyde.
Ydermere er vi et vigtigt og naturligt bindeled mellem generationerne og deres fortællinger om
livet, historierne og udviklingen på Bornholm i mange retninger og i gode rammer, der også
består af fredede bygninger.
På ovennævnte baggrund ser vi frem til at BRK ikke gennemfører den budgetterede reduktion
i driftstilskuddet til de 6 mindre museer og samlinger, da dette kan medføre, at flere af os er
nødsaget til at lukke og stor specialviden og besøgsoplevelser vil gå tabt.

Med venlig hilsen
Formændene for 6 bornholmske kulturudbydere
André Pedersen
Nexø Museum

Poul Ellehøj
Moseløkken Stenbrudsmuseum

Erik Gornitzka
Martin Andersen Nexøs Mindestuer

Sten Møller
De Bornholmske Jernbaner

Kjeld Nielsen
Bornholms Tekniske Samling
Jens P. Christoffersson
Bornholms Forsvarsmuseet

Høring vedrørende Lukning af gruppeforløb i A-Huset, Vennepunktet
Brugerrådet har udsendt spørgeskema til alle grupperne og det nedenstående er skrevet ud fra
besvarelserne.
Brugerrådets bekymring, hvis man vælger at lukke de nævnte gruppeforløb, er at man bliver ensom og man
lukker sig inde. Grupperne er med til at skabe struktur i hverdagen det er en struktur, der er med til at
holde brugerne i gang. Strukturen kan være med til at hjælpe med at komme ud af døren også når det er
svært. Brugerrådet fortæller at der er brugere der kun kommer i grupperne, men ikke har bostøtte og
grupperne er eneste mulighed for kontakt til andre brugere og pædagogisk personale.
Brugerrådet er bekymret over at den læring og støtte, der ligger i grupperne vil gå tabt hvis
gruppeforløbene bliver nedlagt og læringen og støtte skal findes andre steder i kommunen. Brugerrådet er
bekymret over at visse tilbud ikke kan forstå og rumme brugergruppen.
Grupperne er også med til at brugerne mødes på tværs. Det er i grupperne at brugerne skaber netværk og
venskaber.
Brugerrådet fortæller at brugerne i grupperne kommer i grupperne fordi grupperne giver noget som
brugerne har brug for.
Grupperne er et frirum hvor brugerne ved hvad der skal foregå og hvad der forventes. Citat fra en bruger
’en bruger uden et gruppe tilbud er som en racerbil uden pitstop – man kommer aldrig i mål”.

Med venlig hilsen
Brugerrådet A-Huset

HØRINGSSVAR FRA VENNEPUNKTET BRUGERRÅDET I KULTURHUSET OG
STØTTEGRUPPEN ØSTERGADE 54 RØNNE MED BAGGRUND I FORSLAG OM
BESPARELSER.
Reduktion af aktiviteter i kulturhuset / lukning af aften arrangementer.
Kulturhuset er i dag en del af Vennepunktet. Herfra får ca. 230 borgere støtte og det er samværs- og
mødested hvor vi som personer med forskellige handicaps og udfordringer kan komme som vi er og
både deltage og medvirke som frivillige i aktiviteter, kulturelle arrangementer både i og udenfor
huset, eksempelvis koncerter, Tour de Bornholm o.lign.
Hvis man gennemfører besparelser i Kulturhuset er vi bekymrede for, at nogle af de aktiviteter vi
både deltager i, samt deltager som frivillige i, falder bort.
Vi oplever at det er vigtigt at vi har vort eget mødested, idet det for os er langt mere trygt og på vore
egne betingelser end hvis vi er henvist til arrangementer på almindelige vilkår. Mange af os har
oplevet mobning og føler os mere trygge blandt ligestillede i Kulturhuset.
I Kulturhuset er vi både gennem brugerbestyrelse og ved at blive hørt i anden sammenhæng,
medbestemmende i forhold til hvilke aktiviteter og arrangementer der er på programmet.
Vi deltager selv som frivillige gennem Kulturbanden og er dermed aktive i vort Kulturhus.
Hvis vi ikke har Kulturhuset er vi bange for at mange af os der bor alene, bliver mere isolerede og
ensomme uden socialt netværk. Dermed får vi behov for mere pædagogisk støtte. Når vi kommer i
Kulturhuset, kan vi altid få lidt akut hjælp udover den støtte vi er bevilget, derfor har mange af os
ikke særlig mange bevilgede støttetimer. De borgere der bor i botilbud, vil blive frataget mulighed
for de kulturelle arrangementer og det samvær Kulturhuset kan tilbyde.
Vi har som brugere mange idéer, men har behov for medarbejdernes hjælp og støtte til at arrangere
og annoncere hvad Kulturhuset byder på.
Det er i dag svært at opnå førtidspension, hvorfor mange brugere af Kulturhuset modtager
kontanthjælp en lang periode, de vil derfor ikke have råd til at deltage i aktiviteter under
Aftenskolen for Specialundervisning, hvor der er en høj brugerbetaling set i forhold til
kontanthjælpen.
Lukning af spisning på Vennepunktet.
Kulturhuset tilbyder fællesspisning 4 gange om ugen til øens udviklingshæmmede borgere.
Når man bor alene er det rart at kunne sidde sammen med andre og spise sin mad. Alternativet vil
for manges vedkommende betyde, at de skal sidde alene hjemme alle dage i ugen. Det er ikke alle
der selv kan lave mad, men vil gerne have mulighed for at kunne spise varieret varm mad. Hvis man
skal bestille mad fra andre udbyder vil prisen overstige den pris kulturhuset kan tilbyde (30,-)
Lukning af gruppeforløb i Støttegruppen.
Støttegruppen tilbyder forskellige gruppetilbud uden visitation: Nadacafe, ungdomsaftener, It cafe,
økonomihold.
Det giver os mulighed for at møde ligestillede og danne netværk. Nada giver ro og overskud.
Ungdomsaftener danner bl.a. bro mellem overgangen fra STU til voksenlivet. IT cafeen hjælper
med bl.a. nem id, og det at være på de digitale medier. Økonomiholdet støtter borgerne i at
benyttede de redskaber der er gode for den enkelte. Fælle for alle grupper er at de hjælper os til at
danne sociale netværk.

Vi beder om at Social- og Sundhedsudvalget vil genvurdere spareforslagene, da det har store
konsekvenser for en stor gruppe i forvejen udsatte borgere.

Brugerrådsmødet Rønne d. 17.9.2019
På vegne af brugerrådene
Carsten Maak og Mie Valentin Kofod
Støttegruppen
Kulturhuset
Brugerrådsformand

Høringssvar fra Dagtilbudsbestyrelsen budget 2020
Dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer samtlige kommunale børnehuse, dagplejen og specialbørnehaven
Mælkebøtten.

BSU 11-02 og 11-05
Gennemførsel af spareforslag, der vedrører personalenormering i dagtilbud vil være helt uacceptabelt, det
vil få direkte konsekvens for Bornholms børn. Det vil medføre et øget pres på personalet og dermed mindre
tid til børnene fra nærværende voksne.
BSU 11-06
Såfremt det besluttes at flytte Mælkebøtten til Kildebakken er det afgørende for Dagtilbudsbestyrelsen at
der fokuseres på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At prioritere det gode arbejde, der er i gang i Mælkebøtten
At sikre samarbejde med Tejn børnehus og andre børnehuse
At sikre de gode udviklende læringsmiljøer, der allerede eksisterer i Mælkebøtten
At passe på børnene, således en flytning bliver så nem som mulig, både hvad angår tidspunkt på
året og at bygningen står klar til brug ved flytning
At processen bliver transparent, så der kan passes godt på børn, forældre og personale
At de nye bygninger giver en rolig, overskuelig og genkendelig dagligdag
At der bliver mulighed for egen legeplads, men også mulighed for fælles legeplads ved behov
At lave vidensdeling mellem Mælkebøtten og Kildebakken
Sikre normering pr. barn ved flytning

BSU 11-03
Bestyrelsen mener det vil være rigtig ærgerligt at spare overgangsprojektet væk, idet det har været en
gevinst for børnenes sociale fællesskab på tværs af børnehaver, skoler og lokalsamfund, projektet har især
været oplevet som en styrke for børn, der ikke i forvejen var en del af et fællesskab.
Generel bekymring
Bestyrelsen ser i øvrigt med stor bekymring på de øvrige spareforslag, der er forslået på børne- og
ungeområdet, idet det er svært at forestille sig andet, end det vil medføre øget mistrivsel hos øens børn og
unge, såfremt forslagene besluttes.
Sidst skal nævnes at seneste regulering af BAT´s budget allerede har medført færre afgange om
formiddagen, dette betyder det er svært for dagtilbuddene at nå ud til øens natur og kultur tilbud, med en
yderligere reducering på den kollektive trafik frygtes det mulighederne forringes yderligere.

Med venlig hilsen
Dagtilbudsbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen
Bornholms Regionskommune

Den 24. september 2019
Ref.: HKR/MES

Dansk Sygeplejeråd

Ophør af socialsygeplejersker rammer sårbare borgere
I forbindelse med budgetforliget for 2019 besluttede Bornholm at indføre en socialsygeplejerske. Dansk Sygeplejeråd (DSR) Kreds Hovedstaden er derfor forundret over, at kommunen allerede her året efter
indførelsen skal tage stilling til et spareforslag om at nedlægge socialsygeplejersken.
Konsekvensen af forslaget fremgår tydeligt af budgetmaterialet1:
• ”Sårbare og udsatte borgere får ikke en ekstra håndsrækning til at
opnå lige adgang til sundhedsvæsenets tilbud.”
• ”Borgere på bosteder inden for psykiatri- og handicapområdet vil
ikke få foretaget en sygeplejefaglig udredning med manglende fokus på deres somatiske helbred til følge.”
DSR Kreds Hovedstaden ser forslaget om at nedlægge socialsygeplejersken som en meget kortsigtet besparelse og anbefaler at bevare socialsygeplejersken som led i arbejdet med at reducere uligheden i
sundhed blandt udsatte og sårbare borgere.
Socialsygeplejersken reducerer ulighed i sundhed
Socialt udsatte har ofte mange flere og komplekse lidelser end gennemsnitsdanskeren. Svære livsbetingelser tærer på krop og psyke, og
det kan være vanskeligt for en udsat borger at finde rundt i det danske social- og sundhedsvæsen.
Mange steder i både hospitalsverdenen eller i kommunen forventes
en borger at kunne møde til tiden eller selv at være opsøgende, når
sundhedsproblemer melder sig. Sådan er livet ikke for et menneske,
der kæmper med et misbrug, psykisk sygdom eller hjemløshed. De
har brug for en ekstra indsats, fleksibilitet og støtte til at finde de
https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Oekonomi/Budget%202020%20spareforslag%20NY%20version/Spareforslag%20SSU%20Sundhed%20-%20høring.pdf
1

Kreds Hovedstaden
Frederiksborggade 15, 4
DK-1360 København K
Åbningstid:
Mandag, tirsdag, torsdag
samt fredag 9-14
onsdag 13-16
Tel
Fax

+45 70 21 16 62
+45 70 21 16 63

www.dsr.dk/hovedstaden
hovedstaden@dsr.dk

rigtige tilbud om hjælp – uanset om det er misbrugsbehandling,
hjælp til medicinudgifter eller sårpleje. Her kan socialsygeplejersken
hjælpe og gør det allerede i dag.
På Bornholm varetager socialsygeplejersken den sygeplejefaglige udredning af borgere inden for psykiatri- og handicapområdet. Socialsygeplejersken varetager desuden en koordinerende rolle i forhold til
konkrete borgere og sikrer sammenhæng for borgeren mellem fx
kommunens misbrugsindsatser og socialpsykiatrien, men også mellem kommunen, hospitalet og almen praksis. Socialsygeplejersken
spiller dermed en central rolle i udviklingen af den tværsektorielle
opgaveløsning i samarbejde med Bornholms Hospital til gavn for sårbare og udsatte bornholmere. Det er det arbejde, som står til at falde
bort, hvis socialsygeplejersken ophører.
DSR Kreds Hovedstaden bidrager gerne til den fremadrettede indsats
for at sikre, at alle borgere får den pleje og behandling, de har brug
for.

Med venlig hilsen
Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Hanne Krogh
Kredsnæstformand
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Danske Handicaporganisationer – Bornholm
v. formand Ole Erling Lærke
Telefon: 21 66 17 48, E-mail: dh-bornholm@handicap.dk
https://handicap.dk/lokalafdelinger/hovedstaden/dh-bornholm
Rønne 25. september 2019.

Til

Eftr.

Center for Økonomi og Personale, oep-budget@brk.dk.
Formanden for handicaprådet, Bjarne H. Kirkegaard.
Kommunalbestyrelsen.
Chefkonsulent Maria M. Holsaae, Danske Handicaporganisationer.

Høringssvar vedrørende Budgettet 2020.

Danske Handicaporganisationer Bornholm fremsender hermed høringssvar på budgettet 2020.
Et gennemgående billede er, at man ikke har taget Bornholms Regionskommunes Handicappolitik
særligt alvorligt, for ikke at nævne handicapkonventionen, der er en del af dansk lovgivning.
Danske Handicaporganisationer Bornholm, anbefaler Handicaprådets høringssvar:
Handicaprådet er bekymret over spareforslagene på psykiatri- og handicapområdet. Bekymringen
retter sig især mod at forslagene vil give lavere velfærd til svage borgere - som måske dybest set
har brug for mere velfærd. Handicaprådet skal derfor opfordre kommunalbestyrelsen til - under et at afvise samtlige spareforslag under psykiatri- og handicap. I øvrigt opfordres kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til de handicappedes muligheder, når budgettet for 2020 og overslagsår lægges. Vi henviser derudover til særskilt høringssvar fra DH.
BSU-11-06 Flytning af specialbørnehaven Mælkebøtten.
Mælkebøtten skal blive under børneområdet 0 til 6-årige, da de ikke er skoleelever.
Det er vigtigt, at der fortsat er en sparring på området mellem Mælkebøtten og alm. dagtilbud, samt
at deres funktionsområde er der. Den bør bruges mere, da færre tabes på gulvet, så regningen senere
bliver mindre.
Der kan effektiviseres ved at lægges sammen med Svaneke Børnehave ledelsesmæssigt, blandt andet med fælles sekretær.
Kildebakken er et skoletilbud - Mælkebøtten er et pædagogisk specialtilbud, der intet har med hinanden at gøre. Mælkebøtten har resultater, som andre ikke har mulighed at opnå. Da specialviden er
samlet der, som ved en flytning vil gå tabt, med fordyrende efterregning.
Flytning uacceptabel og fordyrende samt tab af flere børn på gulvet.
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Derefter til overvejelse/vurdering om den satsning på tilflytningen, vil medføre en tilgang af elever.
Vi kan have en mistanke om, at man arbejder hen imod direkte at undgå, at der bliver visiteret børn
til Mælkebøtten.
Vi vil hilse velkommen, at ”normale” utilpassede børn evt. kan visiteres til Mælkebøtten.
På landsplan er der en stigning i børn der føres tilbage til specialskoler/heldagsskoler, hvorfor skal
børn flyttes fra det ene nederlag til det andet før det kan komme ind på mælkebøtten. Heldagsskolen
skal optimeres, så børn der pt. ikke går i skole og som gerne vil komme tilbage efter en fejlslået
inklusion.

BSU-12-13 Nedlæggelse af tale-hørekonsulentstilling, PPR
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Det er et politisk mål, at alle børn skal blive så dygtige til læsning og matematik, som de kan. Den
nyeste forskning viser en klar sammenhæng mellem et barns tidlige sproglige kompetencer og dets
senere læse- og matematikkompetencer målt ved de nationale tests i 6. klasse. Samme forskning
viser også, at en systematisk og målrettet tidlig indsats kan hjælpe børnene til en bedre sproglig
udvikling – og dermed en bedre læseudvikling. Tale-hørekonsulenterne har ud over en generel
viden om såvel sprog som tidlig læsning også viden om og undervisningserfaring med, hvordan de
sprogligt svageste børn kan støttes i deres udvikling, så de får de bedste muligheder for en god skolestart.
Denne besparelse vil ramme de svageste børn, der måske havde klaret sig bedre hvis deres problem var opdaget i tide.

BSU-13-11 Generel rammebesparelse vedr. specialundervisning.
Danske Handicaporganisationer Bornholm, kan ikke acceptere denne besparelse da den vil skabe
flere børn der tabes på gulvet.
Den vil ramme de børn som har været gennem inklusion til normalskole, og de har ikke mulighed
for at komme tilbage til heldagsskolen. Undersøgelser har vist, at der var behov for flere pladser
på Heldagsskolen. Denne besparelse vil betyde ingen skolegang for de elever der må give op.

SSU-33-01 Ophør af funktionen socialsygeplejerske, Sygeplejen.
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
I sundhedsaftalen for perioden 2019-2023 har kommunen i samarbejde med de andre 28 kommuner
og regionen fremlagt forslag til ny sundhedsaftale med en fælles vision om:
-

mere sammenhæng i borgerens forløb
mere lighed i sundhed
mere samspil for borgeren
mere sundhed for pengene

Med vedtagelse af forslag 33-01 om ophør af funktionen socialsygeplejerske, vil en stor gruppe
risikere at blive udelukket fra ovenstående vision, idet den enkelte formodentlig ikke har personlige
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ressourcer til at overskue området, samt borgere på bosteder ikke vil få sygeplejefaglig udredning,
hvilket i sidste ende kan give mindre sundhed for pengene.
Nedlæggelse af funktionen vil så absolut heller ikke give mere sammenhæng i den enkeltes forløb
samt det samarbejde som der er lagt op til med, at regionen også har bevilliget 1 socialsygeplejerske
til Bornholm for at danne en fælles platform for sammenhæng, lighed, samspil og sundhed ikke
længere vil være til stede.

SSU-33-03 Bortfald af kørsel tandplejen
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Denne besparelse rammer svage familier og vil forringe tandhygiejnen hos dårligt stillede børn og
svage forældre.

SSU-33-05 Delvis nedlæggelse af kvalitets- og risikoarbejdet på sundhed- og ældreområdet, Tværgående sundhedsteam
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Det er ikke værdigt at der skal gå 1 år inden hjælpemidlet bliver bevilget.

SSU-33-06 Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpemidler
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Forslaget kan have betydning for udlån af:
- Midlertidige udlån af rollatorer fra Bornholms Hospital. En begrænsning af lagerbeholdningen på
rollatorer kan medføre at vi ikke kan overholde nuværende samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Det kan i værste fald også varighed og derfor er det vigtigt med hjælpemidler fra opstart af et
forløb, hvilket kan blive svært at understøtte.

SSU-33-09 Nedlæggelse af Ressourcevejen, Kommunikationscenteret.
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse, og bakker kommunikationscentrets bestyrelse op i deres høringssvar:
”Høringssvar fra Kommunikationscentrets bestyrelse:
”Hvis tilbuddet nedlægges, vil det have konsekvenser for den samlede rehabilitering på hele hjerneskadeområdet, for Kommunikationscentret og i særdeleshed for den tværgående indsats. Ressourcevejen spiller en central rolle i forhold til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med
erhvervet hjerneskade. Tilbuddet har til formål, at borgeren oplever helhed i indsatsen og forløbet.
Det tværfaglige samarbejde fører til, at den rette indsats ydes på det rette tidspunkt. Ressourcevejen
er ligeledes kommunens eneste samlede tilbud, der kan afprøve borgere i forbindelse med rehabiliteringsforløb på senhjerneskadeområdet.
Erfaringen viser, at der for en del af de visiterede brugere i Ressourcevejens § 104 tilbud ses en
reduktion i behov for Hjemmeplejens ydelser.
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Ressourcevejen er med til at forebygge isolation og ensomhed. Isolation og ensomhed vil føre til
flere indlæggelser på psykiatriske- og somatiske-afdelinger.
Ressourcevejens tilbud har ikke alene betydning for den ramte, men i særdeleshed også for de pårørende. For ægtefællen kan det give mulighed for at opretholde sin kontakt til arbejdsmarked på
uændrede vilkår samt et mere ligeværdigt forhold til den ramte, der via sin kontakt med Ressourcevejen også kan bidrage med oplevelser fra sin
dagligdag. Dette har betydning i forebyggelsen af skilsmisser, der ofte medfører at den ramte skal
visiteres til en plejehjems- eller aflastningsplads.
Ressourcevejens placering internt på Kommunikationscentret har medført, at der er opstået et specialiseret vidensmiljø vedrørende indsatsen i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Hvis besparelsen vedtages, vil en stor del af denne viden gå tabt.
Af ovennævnte grunde vil bestyrelsen på det kraftigste fraråde at besparelsen vedtages.”
Danske Handicaporganisationer Bornholm skal samtidig gøre opmærksom på at § 104 er en skal og
ikke som det fremgår af spareforslaget en kan.
SSU-33-12 Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi for voksne, Hjælpemidler
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Dette vil kunne medføre fravalg af genoptræning og en yderligere belastning af hjemmeplejen.

JUFU-41-02 Ungeporten reducere åbningstiden.
Danske Handicaporganisationer Bornholm, kan ikke acceptere denne besparelse.
Vi fraråder en nednormering af ungeporten. Som ung er det et stort skridt at erkende problemerne,
og et endnu større skridt at bede om hjælpen. Har de ikke muligheden for at blive taget hånd om når
de henvender sig, så vil man helt sikkert miste nogen i opløbet, og deres større problemer vil blot
munde ud i en større udgift for kommunen.

JUFU-41-03 Decentral borgerservice lukkes
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere at man skærer i telefontiden.
Der kan være fornuft i at reducere borgerservicekontorer til blot at findes i Nexø og Rønne, set i
forhold til fremmødet de andre steder. Men skærer man samtidig i telefontiden vil det klart signalere, at kommunen lukker sig og IKKE er til for borgere ude på øen. Derfor må det kraftigt frarådes,
at man ikke anvender begge spareforslag.
JUFU-41-05 Ungeporten mentor reduktion
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Vil man ikke tabe de svage unge, er det vigtigt, at de får tildelt en mentor som de føler sig tryg ved.
Det kan blive fatalt for den unges uddannelsesniveau hvis de visiteres for sent til en mentor, og i
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lige så høj grad fratages sin mentor for hurtigt, og dermed bliver en øget risiko for en større udgift i
det lange løb for kommunen.
JUFU-41-07 Mentor, anvendelse og styring
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Vil man ikke tabe de svage unge, er det vigtigt, at de får tildelt en mentor som de føler sig tryg ved.
Det kan blive fatalt for den unges uddannelsesniveau hvis de visiteres for sent til en mentor, og i
lige så høj grad fratages sin mentor for hurtigt, og dermed bliver en øget risiko for en større udgift i
det lange løb for kommunen.

JUFU-59-01 Lukning af Klemenskerhallen
At lukke Klemenskerhallen vil være en stor fejltagelse. Man vil henvise skoler, institutioner og foreninger til at benytte hallen i Hasle, som i forvejen har en stor anvendelsesgrad. Desuden vil det
være på samme tider, hvor hallen allerede er i brug, og det vil betyde en risiko for nedlukning af
svømmebadet. Man vil dermed fjerne et tilbud, hvor det må anses for sandsynligt, at nogle borgere
vil vælge det aktive fritidsliv fra, og hvor er sundheden så blevet af.
Danske Handicaporganisationer Bornholm syntes ikke det er en god ide.

JUFU-59-02 Lukning af Svømmesalen i Søndermarkshallen.
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Efter at have ofret mange penge på vandrensningsudstyr og fået hallen op og kører vil det være helt
ude i hampen at lukke svømmesalen, Handicaprådet fik for ca. 1 årstid siden lovning på at den skulle laves om til et varmvandsbassin, men det blev skolerne der løb med tiderne og varmtvandsbassinet kom aldrig op og kører.
Gudhjem Svømmehal har gennem mange år forsøgt at få et varmtvandsbassin op at stå men uden
held, Vi stiller os meget skeptisk om det vil lykkedes.
Ældreområdet generelt.
Der er besparelser på ældreområdet, som umiddelbart lyder fornuftige. Så som optimering af arbejdsgange, som så vil give en besparelse. Her er det dog også vigtigt, at man ikke gør den samme
fejl, som man gjorde ved indførelsen af rehabiliteringen.
Der er dog også besparelser, hvor man skal være meget opmærksom på, at fastholder de ældres
tryghed trods en besparelse.
At tro, at alle ældre er blevet fortrolig med den digitale verden, er en meget stor fejltagelse. Det skal
kraftigt frarådes at tvinge de ældre borgere til dette, da man i så fald blot får flere ensomme ældre
borgere.
Endelig er der en række spareforslag, hvor der må stilles spørgsmål ved besparelsen, eller helt frarådes besparelsen. I mange forslag nævnes det, at midlerne enten kommer fra ældrepuljen eller værdighedspuljen. Her må opmærksomheden henledes på, at midler fra værdighedspuljen er bundet op
på de ydelser der er søgt midler til, og skal returneres hvis disse ikke anvendes hertil, og besparelsen må derfor anses for ”ikke eksisterende”.
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NMU-52-01 Besparelse på stranddrift
De bornholmske strande er et stort aktiv for det bornholmske samfund. At nedprioritere driften på
strandene, kan få konsekvenser for alle på Bornholm.
Ved at fjerne tang, skulle BRK måske tænke i andre baner, da dette er god gødning for landmænd Bright Green Island og BRK's egne marker, som er i forpagtning, samt Bornholms udvikling 2016.
Ved at nægte adgang for handicappede til vores strande, over holder BRK ikke deres egen Handicappolitiske perspektiv, samt overtræder FN's Handicapkonventionen, med lige muligheder for alle.
Dette kan slet ikke accepteres.

ØEPU-64-02 Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn
Danske Handicaporganisationer Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
Det er her kommunen kan hente råd og hjælp og få et indblik i hvad der rør sig i samfundet fra de
frivillige. Vi syntes kommunen har nået et leje hvor kommunen er godt hjulpet, det er nok mere et
spørgsmål om man reelt vil benytte den ressource man her har.

VISE ORD:
Som politiker er det altid en god ide at spørge sig selv ”vil jeg være i stand til at leve sådan her?”.
Hvis svaret oprigtigt er ”Nej”, så bør man heller ikke gennemføre forslaget. Husk på, alle kan blive
ramt af et handicap en dag, og alle bliver vi ældre, og i begge tilfælde vil man have behov for hjælp
til at leve en værdig tilværelse.
Mange af de besparelsesforslag der er i besparelseskataloget, er i strid med Bornholms Regionskommunes handicappolitik og FN´s Handicapkonvention som er dansk lov.

Ole Erling Lærke
Formand
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Østermarie den. 17.09.2019
Høringssvar til Budget 2020 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 24. september 2019 kl. 12.00.
Den fælles brugerbestyrelse ønsker at udtrykke stor bekymring for de spareforslag der er fremsat for
socialpsykiatrien:
• SSU-32-03 Samle aktivitets- og samværstilbud og bostøtte på én matrikel.
(Lukning af Fontænehuset Bornholm, Svaneke, lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og
samværstilbud i Vestergade, Allinge, lukning af værestedet Åsen i Nexø).
• SSU-32-05 Kommandanthøjen - nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning
(fjernelse af mellemtimer).
• SSU-32-13 Tilbagerulle lørdagsåbent på Midtpunktet.

SSU-32-03
Vedr. tilbagerulning af weekend åbent, lukning af værestedet Vestergade i Allinge og Åsen i Nexø,
så er fælles for spareforslagene, at de rammer en meget sårbar gruppe borgere, som har stort behov
for tryghed og sikkerhed i hverdagen. Der er mange borgere der vil blive berørt af besparelserne.
Borgere 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 skabe utryghed for mange borgere. Der er
risiko for, at den gode udvikling, som den enkelte borger er i gang med, samt deres psykiske habitus
stagnerer og i mange tilfælde væsentligt forringes.
Ved en lukning af Fontænehuset, vil det være en mærkbar livsforringelse for de borgere der
frivilligt benytter sig af Fontænehuset, samt de sårbare borgere der har mulighed for at få afklaret,
og optrænet deres kompetence og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Det sker gennem
afklarings- og ressource forløb, som er en samarbejdsaftale Fontænehuset har med Jobcenter
Bornholm.
I Fontænehuset er der et fællesskab, som handler om at alle i huset bidrager til huset fungerer med
praktiske opgaver, men også borgere imellem og deres evne til støtte, hjælpe hinanden og danne
netværk uden for åbningstiden. Der er en mening og personlig fremdrift for den enkelte borger der
benytter sig af Fontænehuset.
Fontænehuset er indrettet handicapvenligt, hvilket gør, at huset er brugsvenligt i forhold til flere
funktionsnedsættelser.
Fontænehuset er et helt specielt tilbud, hvor sårbare borgere kan blive afklaret i forhold til
arbejdsmarkedet, dette er helt unikt, og vil ikke kunne erstattes på Midtpunktet.

Fælles for alle 3 lukninger er, at vi er betydeligt bekymrede for at borgere der benytter værestedet
Vestergade, Fontænehuset og Åsen, ikke har ressourcer til at deltage i aktiviteter på Midtpunktet,
det tilbageværende tilbud.
Konsekvensen kan også være, at disse borgere bliver socialt isoleret, der er en øget risiko for
indlæggelser på psykiatriask center og flere tilfælde af selvskade.
Der vil være mange af de berørte borgere, 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. Ydermere er det dyrt og tidskrævende for den enkelte at
benytte sig af offentlig transport.
Det vil være problematisk og uoverskueligt for mange borgere at opholde sig på Midtpunktet, da det
i forvejen er meget godt besøgt.
Antal borgere, der benytter tilbuddet:
•
•
•
•

Midtpunktet ca. 71 forskellige borgere pr. uge
Vestergade ca. 13 forskellige borgere pr. uge
Fontænehuset ca. 41 forskellige borgere pr. uge.
Værestedet Åsen ca. 25 forskellige borgere pr uge.

SSU-32-13
Lørdags åbent på Midtpunktet, er et aktivt tilbud for borgere på hele øen, hvor der er mulighed for
et øget og stærkt socialt fælleskab, lukning af dette tilbud vil være et savn for mange borgere.
SSU-32-05
På botilbuddet Kommandanthøjen, hvor der skal ske reducering af medarbejderressourcer, er der
bekymring for at det vil give mindre tid til borgerne og igen påvirke den enkelte borgers mulighed
for støtte og dermed forhale en mulig udvikling, og de tillærte sociale kompetencer går tabt.
Ved færre medarbejderressourcer forringes muligheden for at få støtte til psykiater besøg, læge
besøg, idræt på tværs osv.

På vegne af den fællesbrugerbestyrelse
Formand Gert Haugbøl.

Destination Bornholms høringssvar vedr. budget 2020:
Turistinformation, nedlæggelse eller omlægning
Sparekataloget indeholder forslag vedr. øens turistinformationer, herunder en enten nedlæggelse eller
omlægning.
Vi ønsker at præcisere, hvad forslaget indebærer, da vi ikke mener det fremgår tydeligt i sparekataloget:
-

-

Såfremt man hverken nedlægger eller omlægger turistinformationerne ligger der allerede en
besparelse, da det ekstraordinære bidrag på 500.000 kr. fra den nuværende 3-årige aftale bortfalder.
Den digitale turistinformation vil blive ramt af såvel en nedlæggelse som en omlægning. De midler, der
allokeres til området i dag, sikrer en løbende udvikling af eks. hjemmesiden bornholm.info, app’en
Bornholm og eks. sociale medier-indsatsen. Områder, der alle er i vækst, og udvikler sig særdeles
positivt. Rammen for den indsats inkl. lønninger er i dag 650.000 kr. Til sammenligning er der i
omlægningsforslaget afsat kr. 500.000 til udvikling af ny turistinformation.
I omlægningsforslaget kunne det, baseret på teksten, se ud som om, at Velkomstcenteret kan
fastholdes som fysisk turistinformation. Velkomstcenteret koster samlet set 1,7 mio. kr. at drive i sin
nuværende form i forhold til åbningstider, vedligehold af bygningen etc. Altså vil det ikke i nogle af de
to scenarier være økonomi til at bibeholde Velkomstcentret.

Derudover:
-

-

-

Vi gør opmærksom på, at flere af turistinformationerne varetager en række serviceydelser, som er til
glæde og gavn for turister, men også bornholmere. Det gælder eks. salg af BAT billetter,
bornholmerbus billetter, DSB billetter og oplevelsestilbud som eks. køb af billetter til koncerter, teater
og lign.
I fald fysiske enheder skal nedlægges, så har Destination Bornholm i forbindelse med indgåelsen af den
nuværende aftale gjort det klart, at det er en politisk beslutning at pege på, hvilke fysiske steder, der
skal nedlægges.
Vi hilser forslaget om en styrkelse af destinationsudviklingsarbejdet og markedsføringen af Bornholm
velkomment. Det arbejde går forud for serviceringen af gæsterne, og det er væsentligt for at sikre
gæster på øen. Vores fokus i markedsføringen og destinationsudviklingsarbejdet er fokuseret på særlig
foråret, efteråret og som noget nyt vinteren.

Spareforslag derudover:
Vi har noteret, at en række turismerelevante områder, udover turistinformationerne, også indgår i
sparekataloget.

Oplevelsestilbud

Oplevelsestilbud som museerne og Wonderfestiwall er væsentlige for at tiltrække gæster. For de nævnte
oplevelser gælder, at de understøtter kulturområdet, et område som er et væsentligt aktiv i tilvalget af
Bornholm som rejsedestination.

Offentlige toiletter
Det er lagt op til, at de offentlige toiletter kan blive enten nedprioriteret eller lukket helt i eks.
vinterperioden. Det stemmer ikke overens med den satsning, som erhvervet pt tager omkring
vinterturisme. Gæsterne forventer, at noget så basalt som toiletter er tilgængelige og skal vi styrke
indsatsen omkring foråret, efteråret og vinteren, så kræver det understøttelse af de offentlige tilbud som
eks. toiletter.

Strandrensning
Gennem god dialog med BRKs ansatte er det lykkes at målrette indsatsen i forhold til strandene jf. det hidtil
afsatte budget. Budgettet er allerede smalt, og vi kan derfor ikke bakke op om en indsats, der yderligere
reducerer budgettet. Strandene er et vigtigt aktiv i forhold til Bornholm som kystferiedestination.
Betydningen af strandrensning skal derfor ikke underkendes.

Generelt ønsker vi at opfordre til, at der er opmærksomhed omkring turismens betydning for øen.
Samspillet mellem det private og det offentlige er helt centralt i udviklingen af turismen. Den bornholmske
turisme generer 2,6 mia. kr. i turismeomsætning og beskæftiger ca. 2000 mennesker. En omsætning, som
er altafgørende for øen, og jobs som er stedbundne.
Bornholm er blandt de vigtigste turismedestinationer i Danmark (reference Turismens Økonomiske
Betydning, 2017):

Turismeomsætningen skaber afledte effekter i forhold til eks. fragt og håndværkerarbejde, ligesom
turismen sikrer oplevelsestilbud, som også gavner og styrker bosætningen.
Der investeres massivt i turismen på andre destinationer i Danmark, og vi ser allerede nu, at Bornholm
overhales af store satsninger på turismeområdet i andre af landets kommuner.

Rønne d. 20.9.2019
Medarbejderne i Det Gule Team.
Høringssvar til spareforslag i forbindelse med budgetbehandlingen for 2020 omhandlende følgende områder,
der er forankret i Det Gule Team
•
•
•

Nedlæggelse af en gadeplansmedarbejderstilling
Reduktion af forældregrupper med 50 %
Nedlæggelse af to familierådgiverstillinger

Vi ser med dyb bekymring på det administrative oplæg i sparekataloget. Derfor er det os magtpåliggende at
komme med nedenstående.
Forebyggende arbejde virker – både socialt og økonomisk
Det er efterhånden blevet en anderkendt virkelighed, at tidlig forebyggelse af sociale problemer har positiv
virkning på længere sig. Og at den indsats, der gøres tidligt i barnets liv, desuden har en positiv økonomisk
effekt set i et længere tidsperspektiv.
Tanken med Det Gule Team er netop at arbejde med denne forebyggelse – såkaldte ’gule børn’ på
Børnelinealen. Der er her tale om børn og unge mennesker, der ikke er omfattet af Myndigheds
arbejdsområder. Derimod er det børn, der er tilknyttet almenområdet via dagtilbud og skoler. Og hvor Det
Gule Team derfor har deres naturlige gang arbejdsmæssigt i forebyggelsesøjemed. Derudover er der et
generelt opsøgende arbejde på bl.a. gadeplan; herunder kriminalitets- og misbrugsforebyggelse.
Det Gule Team har haft stor succes i dette arbejde. Det ser vi i den praksis, vi udfører; vi ser positive
ændringer. Samt gennem de tilbagemeldinger, der gives fra de faglige samarbejdspartnere. Succesen ses
også gennem de henvendelser, der kommer direkte fra borgerne - forældre og unge selv.
Nedenstående er citat fra Socialstyrelse (2019) - ’Tidlig indsats og samfundsøkonomi:’
Tidlig forebyggende social indsats kan i mange tilfælde betale sig rent økonomisk. Analyser har vist, at investeringer i
tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast, og at det er størst, når man sætter ind i børnenes
tidlige leveår. Derefter falder det markant med alderen (se bl.a. James J. Heckmann, ”Return of Investment”, 2008).
Det skyldes blandt andet, at der i børnenes tidlige leveår er et ”window of opportunity” for udvikling af en række
ikke-kognitive færdigheder, som gradvist lukkes med alderen. Disse færdigheder er vigtige forudsætninger for at
kunne begå sig i samfundet.
Kilde:
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/radgivning-om-en-tidligere-forebyggende-indsats-2/copy_of_mod-entidligere-forebyggende-indsats/viden/samfundsmaessigt-potentiale-ved-tidlig-indsats

Vi vil derfor på baggrund af ovenstående appellere til, at man nøje overvejer de foreslåede besparelser, som
vil få stor betydning for den forebyggende indsats i forhold til børn og familier. Og som desuden vil være en
uhensigtsmæssig økonomisk prioritering på sigt.

Med venlig hilsen på medarbejdergruppens vegne
Knud Peter Boesen og Jens Holm

24. september 2019
Høringssvar fra Familieplejen Bornholm vedr. budget 2020
- Besparelsesforslag på Børne- og skoleudvalget nr. 9 vedr. ændringer af tilgang til
foranstaltninger.
Ændringsforslaget giver anledning til bekymring på vegne af de anbragte børn og unge fra 15 til 23
år. Både hvis det er ny-anbringelser af 15 årige børn, og/eller hvis det er ændring af anbringelse fra
plejefamilie/institution til eget værelse som 15 årige og op til de 23 år.
Familieplejen Bornholm har mange års erfaring med familieplejeanbringelser fra denne
målgruppe samt viden omkring de risici og konsekvenser, det kan medføre for denne udsatte
målgruppe, hvis der sker for store forandringer i deres liv på dette tidspunkt i deres
anbringelsesforløb.
Når man er ung og anbragt, står man i langt flere dilemmaer end andre helt almindelige unge
mennesker, med helt almindelige pubertets - og udviklingsdilemmaer.
Ud over de helt almindelige udfordringer man har som ung i dagens Danmark, har unge anbragte
væsentlig flere personlige udfordringer og støttebehov. Deres behov for en frigørelse er den samme,
men ofte handler det om en frigørelse fra systemet, mere end en frigørelse fra deres
anbringelsessted – her plejefamilien. Samtidig er deres største udfordring deres manglende
forudsætninger og kompetencer for at kunne klare sig selv, og for nogen deres egne realistiske
forestillinger om, hvad de kan og hvad der skal til for at kunne klare sig selv. Her særligt evnen til
at indgå i sociale sammenhænge, være og føle sig som en del af et fællesskab, kunne fastholde en
uddannelse, administrere en husholdning/økonomi, prioritere en sund levevis (mad, søvn, motion,
sund seksualitet) osv osv.
Selv helt almindelige 15 årige børn ville have udfordringer ved, at skulle flytte på eget værelse og
kunne efterleve så store krav til egen selvkontrol, uden at have brug for støtte og hjælp fra forældre.
Anbragte børn, der overgå til eget værelse fra det 15. år, har hverken en stærk og sund relation til
biologiske forældre eller plejefamiliens nærvær og trygge rammer på grund af ophør af
foranstaltningen.
Med det nye spareforslag vil flere unge skulle bo og færdes alene på eget værelse, og kompenseres
med eventuelle kontaktpersoner og psykologer som erstatning for et trygt plejefamilieliv med tætte
primær voksne der sikre relation og tilknytning. En støtte foranstaltning i form af kontaktperson
eller psykolog kan barnet på 15 år lovgivningsmæssigt selv vælge til eller fra og vil aldrig kunne
erstatte eller måle sig med en plejefamilie.
Familieplejen Bornholms erfaring viser, at den unge ofte vælger den type støtte fra pga. oplevelsen
af svigt hvis anbringelsen ophører, og dermed en total frigørelse fra systemet. Vi skal kunne
gennemskue når de unge er i konflikt med deres plejefamilier og vil væk – det er ofte et sårbart barn
på 15 år der forsøger sig med sin frigørelse, og hvor få, men professionelle, fagfolk omkring den
unge, skal kunne oversætte den unges behov med baggrund og erfaring i den unges anbringelsesliv.

Fagbladet Socialpædagogen henviser til en undersøgelse der viser, at halvdelen af de unge
hjemløse i København er tidligere anbragte. Når anbringelsen ophører i plejefamilien eller på
institutionen kan meget gå galt når den unge skal klare sig selv. 22 procent af de hjemløse har en
fortid som anbragte eller har haft en forebyggende foranstaltning. Omkring halvdelen af de unge
hjemløse mellem 17 og 24 år i København og Frederiksberg har en baggrund som anbragt uden for
hjemmet. Mange af de unge selv giver udtryk for, at de ikke får den nødvendige støtte i overgangen
– og at det kan kaste dem ud i problemer.
Det kan være rigtig svært for de unge at få den fornødne hjælp. Det er for mange en meget brat
overgang fra det ene system til det andet. For de allermest udsatte unge kan det betyde, at de ryger
ud af uddannelsessystemet, deres boliger, med risiko for hjemløshed og misbrug m.m.
Dilemmaet her er, at de unge ønsker en frigørelse fra systemet og ønsker ikke, at der er nogen der
skal hjælpe dem. Det betyder at de ofte siger ja til kommunens tilbud om eget værelse, og tror at de
kan klare sig selv. Men ofte viser det sig, at det slet ikke var det de ville eller kunne. Ofte søger de
tilbage til plejefamilierne i savn om nærhed og relation, og i mange tilfælde i et råb om hjælp. For
de fleste plejefamiliers vedkommende er det en udfordring at imødekomme den unges behov for
hjælp, da de ikke længere er en del af en foranstaltning for den unge.
Plejefamiliernes Landsforening har netop her i august 2019 udtrykt stor bekymring over, at
socialudvalget i Herning kommune skulle tage stilling til om alle 16 årige anbragte plejebørn samt
ny-anbragte børn som er fyldt 16 år, skal anbringes i eget værelse for at lære at blive voksne.
Plejefamilierens landsforening er alvorlig bekymret for, at al pædagogisk og psykologisk viden på
dette område bliver tilsidesat, og at det ligner en spare øvelse. De påpeger med samme argument, at
der ikke stilles samme krav til egne biologiske børn, som må tænkes at være mindre udsatte og
skrøbelige – at langt de fleste forældre vil mene, at det er alt for tidligt at flytte hjemmefra som 16
årig. Landsforeningen går så langt at påpege, at der er tale om en overtrædelses af Servicelovens
bestemmelser §52, som slår fast at anbringelsen skal tilpasses det enkelte barns behov.
Herning kommune valgte i sidste uge ikke at implementere den foreslåede praksisændring.
Familieplejens Bornholms erfaringer i dag er, at Bornholms Regionskommune tilpasser
foranstaltningerne efter de unges behov. Udfordringen kommer når den unge bliver 18 år. Så er den
unge voksen fra den ene dag til den anden, i lovgivningsmæssig forstand. Lovgivningen giver dog
mulighed for en mere blød overgang (efterværnsbestemmelserne), så der ikke er en alt for brat
overgang mellem barn og voksen i det sociale system og i ens anbringelse.
Behovet for en fælles forståelse og indsatser er meget afgørende for, at den unge på 18 år støttes
optimalt i sin selvstændighedsdannelse. Dvs. at kunne gennemføre sin
erhvervsuddannelse/gymnasiale uddannelse eller andet, kunne administrere sin økonomi, styre sin
døgnrytme, spise sund kost osv.
Behovet for støtte hos anbragte børn er meget omfattende for at kunne sikre barnets hverdag og
færden. Anbragte børn fra 15-18 år er et meget vigtigt tidspunkt i et anbragt barns liv, som er
afhængig af et fleksibelt forvaltningssystem der kan tage individuelle hensyn, og hvor barnet ikke
skal ud af sin plejefamilie eller institution, og samtidig kunne håndtere alle de krav der forventes på
en uddannelse, arbejdsplads m.m.

Risikoen for at den unge giver slip, og ikke kan klare presset alene på eget værelse er for stort, og
med stor risiko for at medføre ensomhed, misbrug, kriminalitet m.m. Konsekvensen kan betyde, at
indsatsen i barndommens anbringelse går tabt og giver den unge en dårlig start på overgangen til
voksentilværelsen. De anbragte børn har brug for at blive mødt, hvor de er, og de har brug for at
føle sig almindelige. Og så skal støtten være individuelt tilpasset frem for et standardiseret tilbud.
Det kan blive en meget bekymrende fremtid for Bornholms udsatte børn og unge hvis underskud
eller spare øvelser på det specialiserede socialområde medfører praksisændringer. Det er i sidste
ende børnene det går ud over og vil begrænse deres tarv og muligheder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Familieplejen Bornholm

Kære kommunalbestyrelse
I har valgt at udsende et sparekatalog med besparelsesforslag for sammenlagt ca. 80 mio kr. - vel vidende
at sparekravet med stor sandsynlighed bliver meget mindre.
Af det man læser og hører, så skyldes en meget stor del af sparekravet en én-gangs-fejl af opgørelser vedr.
fraflytningsopgørelser fra Frederiksberg og Gentofte kommuner. - Vi krydser alle fingre for at der findes en
løsning på denne åbenlyse urretfærdighed, - og at BRK bliver kompenseret så meget at sparekravet kan
opgives.
Tilskuddet til øens selvejende idræts- og svømmehaller er på listen over forslag til hvor der kan spares med
660.000 kr. For Gudhjem Svømmehal vil det betyde 70.000 kr. mindre i driftstilskud. Et beløb der vil være
kritisk stort.
Vi har en svømmehal der over en efterhånden lang årrække har været i konstant god udvikling. Vi har af
lovgivningsmæssige grunde netop afsluttet et renoveringsarbejde med et opgraderet
vandbehandlingsanlæg der betyder en øget årlig driftsomkostning på rundt regnet 50.000 kr. i form af
øgede el og varmeomkostninger. En ekstraomkostning vi har forberedt os på igennem en årrække, og som
vi forventer selv at kunne dække fordi vi har været heldige med en investering i et stort solcelleanlæg.
Investeringen i solcelleanlægget har kun har kunnet lade sig gøre via en flot opbakning fra en stor gruppe
brugere af svømmehallen der via private lån til svømmehallen på 450.000 kr. muliggjorde etableringen. Vi
har netop afdraget den sidste rate, og anlægget er betalt. Den årlige besparelse på el-regningen udgør nu
ca. 50.000 kr., og vil således dække de forventede ekstra omkostninger ved vores nye
vandbehandlingsanlæg. - Men - 70.000 kr. mindre i driftstilskud årligt vil gøre det meget svært at få vores
økonomi til at balancere.
Hele modellen for tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er såkaldte minimumsbudgetter, hvor
alle hallerne i fællesskab samarbejder omkring ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver. En model der kom
til verden med store udfordringer, - men som har vist sig at fungere rigtig godt. En af de helt klare fordele
har været at alle haller deler erfaringer og gode ideer og forslag til driftsforbedrende energiinvesteringer
mm.
Langt hovedparten af svømmehallens åbningstimer er såkaldte “servicetimer” i form af foreningssvømning,
pensionistsvømning, skolesvømning og offentlige åbningstimer. Tilskudsmodellen gør at vi ikke bare kan
skære ned i “service-timerne”, da det blot vil betyde at vores økonomi forværres yderligere.
Med håb om at de mulige besparelse ikke måtte blive gennemført.
Mange hilsner
Hans Jørgen Jensen
fmd.
Fonden Gudhjem Svømmehal - Østbornholm

Fra Frank W. Truberg

Første januar 2017 fratog man Nørremøllecenterets ældre beboer den daglige levering af
frisklavet varm mad fra Trubergs køkken de 4 sæsoner dengang i alt ca. 60 beboere.
Det frie valg er ikke så frit som man skulle tro.
Således fik beboerne oplyst at hvis de valgte den varme mad fra Truberg så var der ingen hjælp at
hente til og ved spisningen, indkøb/bestilling af vare hos den lokale brugsforening til de øvrige
måltider samt hjælp til morgenmad, kaffe/kage tid mm. Borgerne blev også gjort opmærksom på
at den mad de ville modtage udefra (Trubergs køkken) ville blive leveret i deres bolig/lejlighed på
plejecenteret og dermed ikke i fælledes spisestuen.
50 beboer fra Nørremøllecentret valgte at forsætte med mad fra Trubergs køkken de 4 sæsoner.
Men Herefter blev de oplyst om hvad jeg har nævnt (se overstående) og det gjorde at beboerne
valgte Trubergs køkken fra i stor modvilje, en af de ældre fra den gang udtalte at de jo ikke kunne
gøre andet når de havde en pistol for panden. Hun var så en af de åndfriske og havde luret hvad
der forgik.
Klart alle skulle med på den kommunale ordning ellers ville det ikke hænge sammen økonomisk,
og det gør det stadig ikke og kommer heller aldrig til.
I dagligdagen blev der produceret mad til både Nørremøllecenteret og Klippebos ældre i alt ca. 90100 personer hver dag fra Trubergs køkken.
Kommunen havde ikke en krone i udgift hertil, hverken lønninger, drift mm.
Så kort og godt, mad fra Trubergs køkken = 0 kroner om året i udgifter.
På 10 år stadig 0 kronger i udgifter.
I dag står der så nu for millioner af kroner på Nørremøllecentret 5 køkkener (leve/bo miljø) Kalder
man så den ordning.
Der skulle nu fremstilles/produceres mad hver dag i alle køkkenerne så beboerne kunne dufte
maden og måske også deltage i den daglige madlavning.
Der blev ansat 7 personer til at dække de 5 køkkener der nu var etableret og altså laves mad til ca.
80 beboere i dagligdagen fordelt ud på 5 køkkener. Og vi taler 5 selvstændige køkkener med hver
deres "madmor" menu fra dag til dag. Altså ikke noget med fælledes indkøb og derved de store

besparelser og rabatter samt bonusordninger man kan opnå/forhandler sig til på sine daglige
indkøb.
Der er på intet tidspunkt i nu en periode på snart 2 år blevet produceret mad dagligt i alle de 5
køkkener som lovet blev. Toppen er de 3 ud af 5 køkkener og ved sygdom, ferier og hellige dage
bliver der kun produceret mad i de 2 af køkkener. Herefter køre man maden ud på rulleborde til
de øvrige afdelinger hvor maden så kan blive stillet til varme i køkkenernes ovne indtil der er aften
personale der kan tage sig af denne sag.
Aftenvagten er tyndt bemandet set i forhold til dagholdet.
Dagsholdene har tiden til lidt ekstra forkælelse af beboerne i forhold til aften holdene.
Spørger man indtil var tiderne langt beder både for beboerne og personalet med ordningen varm
mad til frokost og ernæringsmæssigt også meget sundere for den ældre.
Så i runde tal koster det kommunen at drive Nørremøllecentrets 2 til 3 køkkener ( hvo der skulle
være 5 aktive køkkener) om året i lønninger 1.708.00.- millioner som på 10 år er 17.080.000
million kroner + drift, nyanskaffelser samt vedligeholdelse mm.
Nu skal Klippebo også være en del af denne underskudsforretning.
I dag er udgifterne på Klippebo med mad fra Trubergs køkken 0 kroner pr. år
I fremtiden for at bemande 2 køkkener på Klippebo blive fra 3 til 3½ ansatte til 40 beboere.
Prisen i lønninger om året 850.000.- + drift, vedligeholdelse samt nyanskaffelser mm.
Trubergs køkken om året 0 kroner på 10 år stadig 0 kroner.
Den kommunale løsning pr år 850.000.0g på 10 år 8 ½ million kroner plus drift mm.
Jeg ser spare programmet således:
På 10 år med levering fra Trubergs køkken de 4 sæsoner en besparelse alene på Klippebo og hvis
man ikke var gået ind og likvideret aftale mellem Nørremøllecentrets beboer og Truberg til at være
i omegnen af 25.000.000 millioner kroner
som igen er pr. år 2.5000.000 millioner i runde tal.
Jeg tænker at hvis kommunen var en privat virksomhed så var den gået konkurs før den i det hele
taget fik åbnet dørene.
Det gør komunnen så ikke, og det må være grundet i at kommunen kan trylle med nogle kasser og
puljer som alt sammen kommer fra skatte kroner altså dine og mine skattekroner.
Godt vi i Danmark er godt opdraget og bare ser til og holder vores mund og lukker vores øjne
mens vores penge strømmer ud af kasserne.

Jeg har nu her givet mit bud på at spare og vil meget gerne se hvori besparelserne er i den
kommunale løsning/spare program når vi taler det daglige brød.
Jeg er kok af Guds nåde og kan køre min forretning uden indtægter fra mine ældre medborger, det
har jeg nu gjort i 30 år på Bornholm, og det tænker jeg at forsætte med.
Så det er ikke af brødnid jeg bryder ind og banker på. Det er ene og alene for at jeg ikke bryder mig
om at de ældre bliver taget som gidsler i denne spare gris og ikke mindst måden det bliver gjort
på: Frit valg, frit land eller ?
Jeg vil altid være til disposition hvis man ønsker noget uddybet yderligere for i bund og grund tror
og vil jeg tro på at vi alle gøre det bedste vi kan og har lært.
Min baggrund ligger i 3 uddannelser Kok, tjener og konditor i alt en uddannelse på 9 år og
fungeret i branchen i 43 år så jeg ved noget om at leve for at spise og ikke spise for at overleve.
Men så slutter den også der for meget mere ved jeg ikke, og det jeg ikke ved, ved politikkerne
måske, så hvorfor ikke tage dialog og gøre en forskel på Bornholm som det øvrige Danmark kunne
lære af og så få styr på den gamle altid problematiske sag der hedder plejehjems mad, vakuum og
kølemad ud i det uendelige hvor det altid bliver de svage der er taberne.
Det Vika, nej nu skal det måske hedde Det Vigør.
Tak for denne gang for skrive/taletid samt god fornøjelse med fremtiden.
En lille sød en til eftertanke:
Når jeg mærker at tiden er inde til plejecenteret kalder.
Vil jeg sammen med andre kokke og venner gøre et bankkup, tage ud om aftenen og feste
igennem.
Dagen efter melder vi os så hos politiet og vil klart straks blive sat i fængsel.
Der vil vi så straks oprettet et oldekolle og leve lykkelig til vores dagens ende med nul husleje, nul
skat og regninger til lys, gas, vand og varme samt vask af tøj/sengelinnede,
Lægebesøg straks ved sygdom, friskluft/gåture dagligt, varm mad/drikke og tv uden licens samt
udgang i ny og næ hvor vi så kan besøge venner og familie, de ture får vi endda ledsager på og al
det får vi grundet god opførsel. Ja alt i alt en fin måde at slutte af på, efter mange år at have betalt
skat med glæde og et smil, deltaget i samfundet på godt og ondt og betalt hvad betales skal.
Med venlig hilsen
Frank W. Truberg.
tlf. +45 5649 6375

Høringssvar angående budgetforslag for 2020
Forslag SSU-33-8, Bevilling 33 Sundhed, Center for Sundhed og Forebyggelse.
Nedlæggelse af funktionen frivillighedskonsulent, Tværgående sundhedsteam.
I ”Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK)”,
som kommunalbestyrelsen sammen med en række bornholmske foreninger tiltrådte i foråret 2015,
med det formål at udmønte den fælles frivillighedspolitik, ”Fælles på Bornholm”, står bl.a. under
Rammer og ressourcer:
”Koordination: Sekretariatet og Center Sundhed varetager sammen den overordnede koordination af
den tværgående indsats. BRK’ s frivillighedskoordinator er tovholder for de netværksorienterede
aktiviteter, som at afdække og understøtte kompetenceudvikling i form af kurser rettet mod både
kommunale medarbejdere og samarbejdspartnere. Sekretariatet varetager den sekretariatsmæssige
betjening i forhold til direktion, chefgruppe og kommunalbestyrelsen, samt koordinationen i forhold
til Frivillig Forum Bornholm.”
Som det også fremgår af teksten i besparelsesforslaget, så vil nedlæggelse af funktionen blot betyde
at andre skal løfte funktionens opgaver, samt at BRKs ønske om at understøttelse de frivillige og
civilsamfundet vanskeliggøres.
Frivillighedskonsulenten har en central rolle som samarbejdspartner og brobygger til og fra
kommunen og foreningslivet på Bornholm, og er derfor også, som kommunal repræsentant i FFB’ s
bestyrelse, en vigtig medspiller for udviklingen af frivilligheden på Bornholm. Her har
frivillighedskonsulenten bl.a. den tætte kontakt til særligt de sociale foreninger, hvilket er helt
afgørende for deres ansøgninger til støtte efter serviceloven § 18, og dermed også deres indsats og
bidrag til fællesskaber og velfærden på Bornholm.
Frivillig Forum Bornholm (FFB) ser det derfor ikke hensigtsmæssigt at nedlægge funktionen som
frivillighedskonsulent, såfremt man fra kommunalbestyrelsens side stadig ønsker at opretholde det
ambitionsniveau, som er beskrevet i både frivillighedspolitik og frivillighedsstrategi, som i bund og
grund handler om at styrke vores velfærd.
Signalmæssigt vil det være et meget uheldigt spareforslag i lyset af BRKs ambition om at styrke
samarbejde og samskabelse med frivillige og foreningslivet.
Her har frivillighedskonsulenten efter vores mening været helt afgørende for de seneste års styrkede
indsats.
Et aktuelt eksempel er at frivillighedskonsulenten i samarbejde med Frivillig Forum Bornholm har
været engageret i Det Mobile Frivillighedskontor, som laver opsøgende virksomhed rundt på øen
for at møde de frivillige og foreningerne på deres egen hjemmebane. Dette initiativ har mødt stor
interesse fra alle, og har typisk haft besøg af 4-5 frivillige/foreninger pr. gang.
Skal der være tale om en reel besparelse og ikke bare flytten-rundt på udgifterne indenfor BRK, så
må de politiske beslutningstagere være parat til samtidig at beslutte at nedprioritere samarbejdet
med frivillige og foreningslivet omkring samskabelse - og dermed også de frivilliges arbejde og
indsats. Det kan betyde dårligere arbejdsmiljø og trivsel på plejecentre, i skoler og andre
institutioner, og selv om meget måske kan fortsætte i selvkørende regi, så vil vi afskære os fra det
potentiale, der er ved en styrket indsats jf. frivillighedsstrategien.

Forslag JUFU-21-5, Bevilling 33 Kultur og Fritid, Center Natur, Miljø og Fritid.
Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm.
I forlængelse af ovenstående høringssvar, skal også kommenteres på reduktionen af tilskud til FFB.
Reduktionen i tilskuddet vil bl.a. betyde, at FFB ikke i samme omfang vil kunne tilbyde øens
frivillige og foreninger de samme aktiviteter som hidtil.
I 2019 har FFB bl.a. stået for afvikling af et kassererkursus for de frivillige foreninger, ydet bistand
til et vågekonekursus og står som tovholder på afviklingen af Frivillig Fredag.
Endvidere har FFB etableret Det Mobile Frivillighedskontor, som har, og vil, køre rundt på øen, og
møde de frivillige og foreningerne på deres egen hjemmebane. Som allerede nævnt, har dette
initiativ mødt stor interesse fra alle, og har typisk haft besøg af 4-5 frivillige/foreninger pr. gang.
Deltagerne i Det Mobile Frivillighedskontor er FFBs formand, Frivillighedskonsulenten og
sekretariatsmedarbejderen, som dækkes af tilskuddet, og som samtidig er en af kommunens
fundraiser-medarbejdere.
Dette set-up svarer på spørgsmål fra de fremmødte, og er behjælpelige med at løse diverse
problemstillinger.
FFB står også for drift og vedligehold af frivilligplatformen frivilligbornholm.dk, som netop har
fået et afsluttende facelift, og står foran en relancering bl.a. i forbindelse med Frivillig Fredag.
En reduktion med over 1/3 af det nuværende tilskud vil betyde at flere af FFBs aktiviteter må
beskæres, og på den måde forringe vilkårene for de frivillige og foreninger af enhver slags. Hvilket
selvfølgelig ikke harmonerer med kommunens frivillighedspolitik og tilhørende strategi.
Frivillig Forum Bornholm skal derfor anbefale, at forslaget om reduktion af tilskud til FFB ikke
gøres endeligt.
Med venlig hilsen

Til Bornholms Regionskommune
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
Nexø, den 23. september 2019

Vedr.: Høringssvar til budget 2020
Hermed fremsender HORESTA høringssvar til katalog vedr. besparelser til BRK-budget 2020.
Indledningsvis skal det påpeges, at bornholmsk turisme- og oplevelseserhverv i dag skaber
mere end 2000 fuldtidsstillinger og målt i omsætning er erhvervet 1,83 mia. værd. Turisme- og
oplevelsesøkonomi er et erhverv i international vækst, men skal det lykkes Bornholm at
fastholde og tiltrække flere nationale som internationale turister, så kræver det et vedvarende
fokus fra både erhvervet selv og fra politisk hold.
Destination Bornholm har været omdrejningspunkt i at skabe en fremgang i bornholmsk
turisme gennem en målrettet og strategisk destinationsudvikling, der binder erhverv og
lokalsamfund sammen, og en helt afgørende og vedvarende markedsføring af Bornholm i en
stadig stigende konkurrence, med ændret beslutningsmønster hos turisten og en stigende
påvirkning og reklamemængde.
HORESTA anbefaler derfor, at BRK styrker Destination Bornholm økonomisk for så vidt gælder
arbejdet med markedsføring og destinationsudvikling.
Turisten træffer beslutning om sin rejse tættere og tættere på afrejse. Beslutning om, hvad
man skal gøre på ferien sker i stigende grad ”on location”. Derfor er det afgørende at turisten
kan få den information, som turisten efterspørger. Her er turistbureauerne med til understøtte
de gode aktiviteter, som foregår på øen ved at finde information og materiale til ferien. Lukkes
de fysiske turisbureauer bliver den digitale indsats yderligere svækket. Bornholm har pt. Ingen
digitale løsninger som kan erstatte turistbureauerne. Hjemmesiden bornholm.info, appen
”Bornholm” samt indsatsen på de sociale medier er ligeledes en del af dette
budget/budgetbesparelser, hvorfor både fysisk som digital turistinformation rammes.
HORESTA anbefaler derfor, at BRK ikke gennemfører hverken en fjernelse eller en besparelse
af turistinformationen på Bornholm – det være sig fysisk som digital turistinformation.
Strandene og naturen er nogle af vigtigste aktiver for Bornholm. En besparelse på strandrift vil
give turisterne og bornholmerne en dårlig oplevelse og forringe den høje kvalitet Bornholm er
er kendt for. Bornholm vil som destination ikke være ”reason to go”, hvis man ikke opretholder
den kvalitet vi har i dag.

HORESTA anbefaler, at der ikke gennemføres en foreslået besparelse på tkr. 150 på strandrift.
Udvidelse af turistsæsonen er af afgørende betydning for Bornholm. Lukning af offentlige
toiletter i vinterhalvåret vil være at modsætte sig alle gode kræfter, der prøver at udvide
sæsonen. I forvejen er det svært for turisterne af finde de offentlige toiletter.
HORESTA anbefaler at opgradere flere offentlige toiletter i forbindelse med det større antal
turister som besøger Bornholm, og at det gøres mere synligt, hvor toiletterne er.
Med venlig hilsen

Regionsbestyrelsen Bornholm
v/Formand Benny Schou

Høringssvar vedr. budget 2020 fra Klemensker Idrætsforening
Spareforslag 1: Lukning af Klemenskerhallen
Klemenskerhallen er centrum for alle Klemensker I F´s idrætslige aktiviteter.
Vi benytter primært egne lokaler til Banko, genbrugsbutik og fitness, som ikke kan rummes i
Klemenskerhallen.
Der er i øjeblikket 5 timers idrætslig aktivitet i egne lokaler, fordi det ikke har været muligt at få
tider i hallen:
Folkedans, som træner om aftenen, hvor der ikke er ledige tider.
Danseclub 2000 som træner tirsdag aften, hvor der ikke er ledige tider.
Motion for alle +50 – som træner om formiddagen, hvor hallen benyttes af Bornholms Frie
idrætskole.
Der er i spareforslaget tale om en forholdvis lille besparelse i forhold til den meget store antal
brugere besparelsen berører. Besparelsen vil få meget stor betydning for lokalsamfundet og vil
sandsynligvis betyde at en stor procentdel af brugerne vil gå fra at være aktive idrætsudøvere til at
blive passive. Brugerundersøgelse i forbindelse med klyngesamarbejdet
Rø/Klemensker/Årsballe/Nyker viser, at borgerne ikke ønsker at transportere sig over længere
afstand for at deltage i aktiviteter.
Det er derfor vigtigt at bevare aktivitetsmulighederne i lokalområdet, ligesom det er vigtigt at
bevare Klemenskerhallen som et lokalt samlingspunkt for Klemensker og omegn.
Samtidig er der, som vi ser det, ikke plads til alle KIF´s aktiviteter i Haslehallen, som der foreslås i
spareforslaget.
Vi vil afslutningsvis tage udgangspunkt i den beskrivelse af kerneopgaver, som Bornholms
Idrætområder har opsat bl.a. i Klemenskerhallen:
Kerneformål: Vi medvirker til at skabe et sundt, aktivt og oplevelsesrigt liv på Bornholm.
Det vi savner i dette udsagn er, at man er visionær og ønsker at servicere hele Bornholm – og ikke
udelukkende placerer aktiviteterne i kystbyerne.

På vegne af Klemensker I F´s Forretningsudvalg
Ivan Hansen, Yvonne Kofod, Irene Ingvorsen, Ulla Ipsen og Bo Sonne

Klemensker den 23-09-2019

Høringssvar budget 2020
Angående spareforslag: Lukning af Klemenskerhallen
Vi i Klemensker Land- og Byforening vil på det kraftigste fraråde at man lukker
Klemenskerhallen.
En lukning af Klemenskerhallen, vil have enorm stor negativ indvirkning på det
lokale foreningsliv og for lokale sociale relationer.
Hallen er udover at være et sted man dyrker motion, et af de få mødesteder vi har
tilbage i 4 Kløver Klyngen, hvor man mødes, også på tværs af generationer.
Klemensker idrætsforening, Årsballe boldklub, Klemensker børnehus, Klemensker
Svømmebad, Bornholms Frie Idrætsskole, Ungdomsskolen og Dybdalskolen benytter
i dag Klemenskerhallen og vil blive berørt af en lukning.
En lukning af Klemenskerhallen vil være altødelæggende, for det netop nyrenoverede
Klemensker svømmebad, da de benytter omklædnings- og badefaciliteterne i
Klemenskerhallen.
Klemenskerhallen er den eneste sportshal i 4 kløver klyngen, hvorfra der arbejdes på
flere kommende tiltag som hallen vil blive en del af og brugt til.
Motion er sundt for kroppen. At lukke en hal, for at spare så relativt lille et beløb,
hvor flere hundrede børn og voksne, motionerer hen over vinteren, bør stride imod al
sund fornuft.
Med venlig hilsen
Klemensker Land- og Byforening

Klemensker den 23-09-2019

Høringssvar Budget 2020
Angående spareforslag: Reduktion af Lokalsamfundspuljen
De midler vi bliver tildelt i Klemensker Land- og byforening, bruger vi på lokale
initiativer.
Blandt andet pasning af stisystemer, KLASK projektet, strandrensning, Sankt Hans
fest, fastelavnsfest, tilskud til lokale initiativer samt vedligehold og udbedring af
nogle af områdets kommunale anlæg i samarbejde med BRK(Trafikgitre og området
efter nedrivning af skolebygninger)
En reduktion af beløbet, vil nødvendigvis medføre at vi har mindre mulighed for at
gøre lige så meget som hidtil.
Det vil vi være meget kede af.
Så vi håber denne besparelse ikke bliver aktuel.
Med venlig hilsen
Klemensker Land- og byforening

Udtalelse fra Kommunale Faglige Organisationer vedrørende det kommunale budget 2020 i
Bornholms Regionskommune.

Når man læser det samlede sparekatalog vedrørende budget 2020, kan der stilles spørgsmåls tegn ved om
der er sammenhæng mellem de politiske prioriteringer i kommunen og besparelserne.
Det er problematisk, at der i mange af spareforslagene bliver peget på at spare på forebyggelse, da det kan
komme til at koste dyrt på den lange bane. Sparekataloget ligger op til, at der skal spares på alle de store
velfærdsområder, hvilket vil få konsekvenser for service niveau, rekruttering og fastholdelse af
medarbejdere.
Det er vigtigt, det bliver beskrevet grundigt hvilke ydelser der ikke kan løses, når besparelserne rammer.
Hvis det er planen at det kommunale serviceniveau skal fastholdes, med færre medarbejdere, vil det gå ud
over arbejdsmiljøet. Det er arbejdsgivers ansvar at skabe balance mellem ressourcer og arbejdsopgaver,
samt sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for sine medarbejdere.
Det er ønskeligt med mere langsigtede løsninger - der skal være fokus på, hvordan man bruger kommunens
samlede budget bedst muligt. Herunder skal man passe på med flytning af personale grupper, der ikke er
helt gennemtænkt, for at sikre den bedste løsning. Det undres, at der forslås anvendelse af ca. 24 mio. kr.
på samling af visse medarbejdere, når det viser sig, at en stor andel af medarbejderne ikke ønsker denne
samling, da de er bekymret for at arbejdsmiljøet bliver forringet og at produktiviteten forværres. De 24
mio. kr. kunne anvendes anderledes, for at sikre ordentlige forhold for kommunens borgere.
Alle besparelser kommer til at gøre ondt, de lavt hængende frugter er for længst høstet.

Bornholms Regionskommune
Kommunikationscenter Bornholm
+45 56926400
kommunikationscentret@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

Høringssvar fra Kommunikationscentrets bestyrelse:
Hvis tilbuddet nedlægges, vil det have konsekvenser for den samlede rehabilitering på hele
hjerneskadeområdet, for Kommunikationscentret og i særdeleshed for den tværgående
indsats. Ressourcevejen spiller en central rolle i forhold til styrket genoptræning og
rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet har til formål, at borgeren
oplever helhed i indsatsen og forløbet. Det tværfaglige samarbejde fører til, at den rette
indsats ydes på det rette tidspunkt. Ressourcevejen er ligeledes kommunens eneste
samlede tilbud, der kan afprøve borgere i forbindelse med rehabiliteringsforløb på
senhjerneskadeområdet.
Erfaringen viser, at der for en del af de visiterede brugere i Ressourcevejens § 104 tilbud
ses en reduktion i behov
for Hjemmeplejens ydelser.
Ressourcevejen er med til at forebygge isolation og ensomhed. Isolation og ensomhed vil
føre til flere indlæggelser på psykiatriske- og somatiske-afdelinger.
Ressourcevejens tilbud har ikke alene betydning for den ramte, men i særdeleshed også
for de pårørende. For ægtefællen kan det give mulighed for at opretholde sin kontakt til
arbejdsmarked på uændrede vilkår samt et mere ligeværdigt forhold til den ramte, der via
sin kontakt med Ressourcevejen også kan bidrage med oplevelser fra sin
dagligdag. Dette har betydning i forebyggelsen af skilsmisser, der ofte medfører at den
ramte skal visiteres til en
plejehjems- eller aflastningsplads.
Ressourcevejens placering internt på Kommunikationscentret har medført, at der er opstået
et specialiseret

vidensmiljø vedrørende indsatsen i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Hvis
besparelsen vedtages vil en stor del af denne viden gå tabt.
Af ovennævnte grunde vil bestyrelsen på det kraftigste fraråde at besparelsen vedtages.

Høringssvar til spareforslaget om nedlæggelse af fire stillinger i Det Gule team
I ytringsfrihedens tegn har jeg besluttet mig for, at skrive et høringssvar. Jeg vil særligt fremhæve
forebyggelse og forskning, for at sikre mig, at I træffer jeres beslutning på et oplyst grundlag.
Jeg er uddannet socialrådgiver og familieterapeut og har været ansat i BRK i 10 år indenfor børn og unge.
De første 2 år som myndighedssagsbehandler, de seneste 8 år på det forebyggende område, først i en EUfinansieret 3-årig projektstilling for unge fra 10. klasse og Ungdomsuddannelserne, hvor undertegnede
samarbejdede med en sagsbehandler fra Ungeporten samt en psykolog, for at fastholde unge i uddannelse.
Efter projektets afslutning fortsatte jeg som skole- familierådgiver på skoleområdet, og jeg har været en del
af Det Gule Team siden det blev etableret i 2016.
Det Gule Team består af i alt 19 medarbejdere, hvilket dækker over rådgivere i skoler og dagtilbud,
gadeplan, SSP og Åben Anonym Rådgivning. Det har gjort en meget stor forskel, at vi blev forankret i et
team med en leder, og det har givet os stor mulighed for at kunne samarbejde på tværs i vores eget team,
være kreative i opgaveløsningen, bruge den fornødne tid og i særlige tilfælde kunne opfinde tilbud/grupper
til de børn og unge vi arbejder med. Et af vores varemærker er, at vi er synlige og tilgængelige overfor
almenområdet og andre der måtte kontakte os, og det er muligt at lave en aftale med os med kort varsel.
Det er min opfattelse at vi løfter mange opgaver, og derved forhindrer mange sager i at udvikle sig til større
og mere komplekse problemstillinger. En negativ problemudvikling er skadelig - både for
samfundsøkonomien og for de enkelte børnefamilier.
Det Gule team udfører mange opgaver og heriblandt også vores kerneopgave, nemlig tidlig forebyggende
indsats for ”de gule børn”, jf. børnelinealen og deraf vores navn. Der findes ikke andre der udfører dette
arbejde indenfor børn og unge området på Bornholm. Der er rigtig mange børn, unge og familier der har
brug for os og derfor bekymrer det mig meget, hvis man vælger at skære i den forebyggende del af
arbejdet. Alternativet er, at der IKKE laves forebyggende arbejde med børn og unge på Bornholm!
Der er ingen tvivl om, at målgrupper og samarbejdspartnere opfatter Det Gule Teams arbejde, som
nødvendigt og succesfuldt. Det fremgår bl.a. af Det Gule Teams Årsrapport. Det Gule Team griber de børn
og familier, der har for store udfordringer til, at de kan håndteres i Almenområdet, men som ikke er i
målgruppe for de dyre og indgribende foranstaltninger i regi af Myndighed. Skulle vi ikke prøve at holde
fast i noget der virker?
Det leder mig til også at fremhæve, at Det Gule team med sine forebyggende indsatser for udsatte børn,
unge og familier i regi af Servicelovens § 11.3, er blevet genstand for et treårigt ph.d.-forskningsprojekt. I et
samarbejde med en ph.d.-studerende og Aalborg Universitet er de i gang med at undersøge, hvad det er
Det Gule Team kan og hvorfor. Organisatorisk, porteføljemæssigt og metodologisk. Ønsket er, at den
bornholmske satsning bliver inspiration for andre kommuner i holdning til og tilrettelæggelse af det
forebyggende arbejde.
Med venlig hilsen
Lone Frederiksen

September 2019.
Høringssvar til spareforslag om nedlæggelse af fire stillinger i Det Gule team,
spareforslag om reduktion af pulje til social normering, ophør af overgangsprojekt fra dagtilbud til skole,
tilbageførsel af generel opnormering, nedlæggelse af familiebehandlerstilling samt socialpædagogstilling
i Familiehuset, nedlæggelse af PREP, nedlæggelse af familiebehandlerstilling i Familiebehandlerteamet,
ændringer af tilgang til foranstaltninger, nedlæggelse af socialpsykologstilling, nedlæggelse af talehørepædagogstilling, general rammebesparelse vedr. specialundervisning og reduktion i puljen til
styrkelse af folkeskolen m.m.
Som rådgiver på skoler og dagtilbud tilknyttet Det Gule Team føler jeg mig forpligtet til at skrive
nedenstående høringssvar til dele af de spareforslag der for nuværende er sendt i høring. Også da jeg
oplever Det gule Team tilsyneladende er blevet glemt, og blandt andet ikke er nævnt som en del af en tidlig
indsats og det forebyggende arbejde i QogA til politikerne.
Mit udgangspunkt i svaret er mit daglige arbejde værende en del af Det gule Team, men, som det fremgår
af ovenstående vælger jeg at medtage en del andre spareforslag, idet jeg ser en tæt sammenhæng dem
imellem, og en tæt sammenhæng i forhold til mulighederne for at lave en tidlig mindre indgribende og
dermed også ofte billigere indsats.
Der er således tale om spareforslag omkring rammebesparelser, om tilbageførsel af opnormering,
reduktioner i puljer, ophør af overgangsprojekt samt mere konkret nedlæggelser af diverse stillinger i
eksempelvis Det gule Team, i familiebehandlerteamet, i Familiehuset mv, hvor jeg ”ser” disse besparelse
kæde sig sammen og gensidigt have meget voldsomme afledte konsekvenser for de børn / unge og familier,
der i forvejen er dem som må betegnes værende sårbare og udsatte. Det er min frygt, at det kan føre til en
øget marginalisering af netop denne gruppe.
Jeg vil betegne mig selv som værende en af de garvede i socialrådgiverfaget. Jeg har arbejdet med børn /
unge familier siden 1984 og siden 1994 som socialrådgiver indenfor børne- og familieområdet. Jeg har
været myndighedsrådgiver i flere kommuner; Brøndby, Rødover, Greve, Roskilde og jeg har arbejdet på
akutinstitution i København, på Glostrup Observations- og behandlingshjem samt 7 år i Familieafdelingen
på behandlingshjemmet Nebs Møllegård. Fra marts 2016 har jeg, i forbindelse med en flytning til øen,
været tilknyttet Det gule team på Bornholm.
Qva min lange praksiserfaring og de opgaver som jeg har løst gennem årene, mener jeg, at jeg fagligt er
velfunderet, og også vidende om hvilke konsekvenser en manglende tidlig og forebyggende indsats kan
have for den enkelte borger.
Da jeg flyttede til øen og fik arbejde indenfor mit kompetenceområde opdagede jeg hurtigt to ting. Den ene
værende at Bornholm er en forholdsmæssig fattig kommune hvor der, efter min vurdering, allerede i 2016
var ”skåret ind til benet”, hvilket blandt andet viste sig tydeligt i udmøntningen af kommunens
serviceniveau på Børne- og Familieområdet.
Den anden ting jeg oplevede var at man, boende på Bornholm, langt fra det øvrige Danmark, ikke kunne /
kan søge hjælp og støtte hos en nabokommune eller i statslige iværksatte projekter lige ”rundt hjørnet”. Så
når der ikke er etableret projekter som eksempelvis ”Voksenvenner”, ”Headspace”, ”brandkadetter” eller

lignende på øen er det ”bare ærgerligt”. Det betyder også, at det er os der arbejder med de sårbare og
udsatte børn / unge / familier der, sammen med dem, skal skabe mulighederne og sikre dem en bedre,
tryggere fremtid. Her henter og deler vi vigtig viden med hinanden – vi får ideer, er kreative sammen,
tænker anderledes, benytter os af kollegaers erfaringer. Og vi bruger egne erfaringer og viden, udnytter og
udbytter det vi har med os hver især – for det er ofte familier med mangefacetterede og komplekse
vanskeligheder vi arbejder med.
Men for at jeg skal kunne bevare troen på, at jeg /vi kan lave et ordentligt og troværdigt stykke arbejde der
på sigt skaber en forskel der gør en afgørende forskel for barnet / den unge / familien over tid er det helt
essentielt at jeg ved at der, også på et politisk og overordnet niveau er en forståelse for og accept af, at der
ikke kan skæres yderligere i de tidlige forebyggende indsatser.
Så jeg vil på det kraftigste opfordre til rettidig omhu i forhold til mulige besparelser på Børne- og
Familieområdet. Vi er mange fagligt velkvalificerede og dygtige medarbejdere som arbejder med
forebyggelse og tidlig indsats for Bornholms kommune, - værn om os, og de udsatte børn.

Med venlig hilsen
Maria Munk Klarup

Gudhjem 24. september 2019

Høringssvar
Musik- og Teaterudvalget har stor forståelse for kommunens økonomisk situation og dermed behovet for
en række besparelser.
Vi vil dog ikke undlade endnu engang at pointere, at besparelser på kulturområdet, som jo kun udgør et
minimalt område af kommunens budget, har en meget negativ effekt på det kulturelle aktivitetsniveau i
kommunen. Netop disse aktiviteter, set over en bred kam, har en meget stor positiv effekt både for den
bornholmske befolkning og for brandingen af Bornholm.
For aktiviteterne på Musik- og Teaterrådets område er der mange ansøgere, der hver især får et
forholdsvist lille beløb – mellem 5.000 og 25.000 kr. – men som med dette lille tilskud genererer betydelige
øvrige tilskud til Bornholm og en stor aktivitet, både blandt befolkningen og også for øens turister.
Med tanke på
 besparelserne i 2015 på 202.000 kr. for de samlede råd
 og samtidig sammenlægningen af rådene, der i en vis udstrækning har besværliggjort i hvert fald
Musik- og Teaterrådets arbejde,
 og nu et forslag om en yderligere besparelse på i alt 200.000 kr. til rådene, heraf 117.000 til Musikog Teaterrådet,
frygter vi en yderligere forarmelse af det bornholmske kulturliv, til skade for såvel øens befolkning som
øens renommé, herunder turisme og tilflytning.

Med hensyn til forslaget om, at der politisk tages til stilling til at samle de to råd til ét, vil vi påpege, at
fagligheden indenfor hvert af kulturelle områder dermed formindskes kraftigt.
Netop fagligheden har hidtil spillet en stor rolle i en bedømmelse af de projekter, der er søgt om midler til. I
et råd med færre personer med viden inden for de enkelte kulturelle områder, vil den faglighed blive
reduceret yderligere til stor skade for den vurdering af ansøgningerne, der finder sted i rådene. Ved en
beskæring af puljen og en sammenlægning af rådene, er der desuden en risiko for, at mange af de små
aktører på Bornholm, der tilføjer kulturlivet nye spændende initiativer, vil drukne i mellem de større
aktører

Med venlig hilsen

For Musik- og Teaterrådet
Steffen Hyldig
Formand

22-9-19

BESPARELSER I DET GULE TEAM
Grunden til at pigegruppen skal blive og hvad den har gjort for os
Laura – 16 år
Jeg var med til at starte pigegruppen op og hvad der er sket siden, da er stadig helt surrealistisk at tænke på. Da jeg
kom til pigegruppen, havde jeg angstanfald, jeg havde selvmordstanker, Jeg havde voldsomme flashbacks når jeg
prøvet at sove, jeg cuttet, jeg havde så meget fravær at jeg var tæt på at gå 8. klasse om, jeg spiste ikke meget om
dagen nogle gange slet ikke noget, jeg havde virkelig ramt bunden. Alt sammen pga. en mand havde i 8 år af min
barndom ikke kun lavet ar på min krop men også inden i. Jeg vidste ikke hvordan jeg skulle komme videre og
pigegruppen har hjulpet og støttet mig igennem hans sag og senere hans selvmord. Da Lone spurgte om det kunne
være noget for mig, prøvet jeg det og det viste sig at være den bedste beslutning jeg har taget. Man vidste at alle i
pigegruppen også kæmpede med noget og derfor kunne de relatere på en helt anden måde end nogen psykolog eller
andre voksne kunne. Pigegruppen var den ene gang om ugen hvor man fik en pause fra hverdagen og hvor man ikke
bare blev set som et offer eller set på anderledes end andre. Ens stemme havde betydning der og man kunne være sig
selv. Vi sad ikke i en cirkel og snakket om vores problemer som det godt kan lyde som når man hører ”pigegruppen” vi
kaldte os for ”Kimmi’s Angels” efter kim som var voksen der og den eneste dreng der. I Kimmi’s Angels eller
pigegruppen lavet vi en masse forskellige ting og man fik et tæt bånd både med de voksne og pigerne der, som i dag
også er blevet mine gode veninder. Pigegruppen var et sted hvor man kunne være i lige det humør man havde lyst til
og det gjorde mig så glad at have et sted, hvor det at man ikke skulle skjule en selv og hvordan man havde det som jeg
havde gjort i så mange år. Jeg ønsker at pigegruppen forsætter da den har givet så meget til mig, jeg tør ikke at tænke
på hvor jeg havde været uden pigegruppen. For et år siden tog jeg på efterskole og jeg er kommet meget længere end
jeg nogensinde havde troet at jeg ville komme og en af de største grunde til det er pigegruppen. Det er ikke for mig at
jeg vil have pigegruppen forsætter men i det år jeg har været på efterskole, er der kommet nogle nye ind i
pigegruppen som ikke har været der lige så lang tid og stadig har brug for den. Ved at der er mange derude som også
kunne bruge et sted som pigegruppen og ønsker at de får den samme chance som jeg fik. Det ikke et sted for alle og
der er mange som er kommet og valgt at gå igen, men for andre er det den største hjælp de kan få og det burde de
også have muligheden for. Jeg skriver det her for at hjælpe pigegruppen og give noget af alt det den har givet til mig
tilbage, og give andre piger muligheden for at få lige præcist den hjælp de har brug for. Håber i vil tænke lidt mere
over valget.

Isabella – 14 år
1 Fordele ved pigegruppen
At man kan være sociale uden for skolen og at man kan tale med andre unge de problemer man har
2 Hvorfor er det ikke godt at den stopper
at man ikke får lige så meget socialitet ud over det der er i skolerne
3hvad har den givet mig
den har givet mig det at jeg tør åbne lidt mere op og tale om tingene i forhold til for 1,5 år siden
4fordele ved at fortsætte
at man kan udvikle sige mere med det sociale, at åbne sig op for andre,
5hvordan kan den hjælpe mig på sigt hjælpe mig
at jeg vil kunne stole mere på folk, og så jeg kan få et mere socialt liv

Mail: idaseremet@gmail.com
Mobil: 51959103
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Anna-Frida Gulstad, 16 år.
1. Fordele ved pigegruppen Pigegruppen var et pusterum og et frirum fra hverdagen og de mange bekymringer. Et
sted hvor man kunne ånde ud og tage lidt afstand fra hverdagens problematikker. Der ville altid være en hånd at tage
imod, hvis man havde brug for hjælp eller en snak. Man vidste at alle var der af en grund og at vi alle var i samme båd.
Det var et sted hvor man altid blev taget hånd om og man vidste at man var i trygge hænder, hvor man kunne sige og
gøre hvad man ville, uden at blive dømt eller bekymre sig om hvad andre ville tænke.
2. Hvorfor er det ikke godt at den stopper.
Jeg syntes at det er rigtig ærgerligt at andre ikke kan få muligheden for at deltage i pigegruppen og blive inviteret ind i
det fællesskab der er.
3.hvad har den givet mig
Når jeg ser tilbage på min tid i pigegruppen, kan jeg kun sidde og se tilbage med et smil på læben. Personligt har
pigegruppen givet mig rigtig meget. Jeg har udviklet mig både socialt og ikke mindst psykisk.
4.fordele ved at fortsætte
Er at gruppen kan give så mange unge som muligt, den samme mulighed for hjælp og støtte og at der forsat er tilbud
til os, hvor vi kan dyrke fællesskabet i en sammenhæng hvor vi ved at alle er der af en årsag og hvor vi alle kan få den
støtte vi netop har brug for.
5.hvordan kan den hjælpe mig på sigt
Give mig nogen redskaber til at indgå i sociale sammenhænge. Give mig styrken og selvtilliden til at tro på mig selv.
Jeg er stadevig ved at øve mig i at indgå i de sociale sammenhæng som der er i ungdoms liv og har brug for at kunne
øve mig i en ramme som er tryg og kendt og lige netop det giver pigegruppen mig.
Helene Hyldig - 17 år
Pigegruppen har været det her sted for mig hvor jeg kunne tage hen og slippe væk fra den travle og stressende
hverdag. Det var et sted man kunne komme hen og bare koble af, du behøvede ikke at tænke på skole, lektier,
problemer derhjemme, osv. Man hjalp hinanden med at komme igennem svære tider. Du behøvede aldrig at være
nervøs for at de ville gå rundt og fortælle alle om dine problemer, for du vidste at man kunne stole på hinanden.
Det er en ulempe at pigegruppen stopper fordi der er mange der stadig har brug for den, fx kommer jeg selv ind i et af
de sværeste tider i mit gymnasie liv, og vil have brug for det her sted hvor man bare kan koble af. Der er mange andre
som også vil få det meget svært når gruppen stopper, fordi de ikke vil have det støttende fællesskab mere.
Pigegruppen har hjulpet mig på så mange måder og derfor ønsker jeg at andre skal have muligheden for selv at kunne
komme i denne gruppe. Jeg ville aldrig have fået kontakt til en psykolog eller blevet så social som jeg er. Gruppen er
med til at vise at man ikke står alene med de her problemer, at der er altid en mulighed for at få hjælp. Der er så
mange unge der vil have lige så stor glæde og hjælp af den her grupper som også jeg har haft.
Fordelen ved at gruppen fortsætter er som sagt at den vil kunne hjælpe mange unge med at få nogen at snakke med.
De vil kunne få hjælp fra de leder der i gruppen og de medlemmer der er. Og de vil kunne få nogle af de samme
redskaber som jeg har fået. De ville kunne få det så meget bedre bare ved at vide at der er den her gruppe de kan
komme hen i.
Gruppen har hjulpet os ved at gøre os bedre til at være sociale og bl.a. sige ”det okay at jeg måske har det lidt svære
end andre. Det er der ikke noget galt i”. Den har hjulpet os med at kunne sige ja til at få hjælp og til at snakke med
andre om hvordan vi har det. Men jeg tror dvs. at hvis gruppen lukker ned så vil de nyere i gruppen miste det og ikke
vide hvor de skal gå hen nu.

Ida Seremet – 17 år
Fordele ved pigegruppen var at det var et frirum fra hverdagens bekymringer. Man kan sige alt uden at man sgu
være bange for hvad den person der sad over for dig, sagde eller dømte dig på. Eller det du gik rundt. Fordi det skulle
nok blive hos den eller de personer du valgt at sige det til. Man kan godt at gruppen var lidt ligesom en famille. Familie
du kan stole på lige meget hvad. Det der er anderledes ved denne her gruppen er at ALLE er en dele en fælledskabet
lige meget hvad din baggrund er eller hvem du er.
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Ulempe ved at pigegruppen er stoppe. Det er at alle de bekymringer som du normal ville have komme af med i gruppe
eller til en af de voksne som søer for vi altid kommer på benene igen eller gøre en stor indsats for at vi får det bedre.
Bliver tage væk fra os og derfor har vi ikke de samme redskaber som vi ville have haft hvis pigegruppen stadigvæk var
der.
Gruppen har give så meget og derfor synes jeg at det er vigtigt at andre får det sammen tilbud som jeg fik den gang.
Gruppen har støtte mig i alt også selvom det måske ikke var de bedste valgt jeg tog men DE VAR DER. Gruppen har
være med at give mig selvtillid til at komme frem i livet og derfor har jeg gennemført en udd. Og er snart på en ny.
Den succes som jeg har fået synes jeg at unge skal have muligheden for.
Fordele ved at gruppen fortsætter er at de kan hjælpe så mangen unge og give dem redskabe som de også har give til
os. Fordi pigegruppen er sådan et godt intuitiv og derfor give en ny snart på livet men også skabe sig nogle relationer
som de vil have for livet/hjælpe igennem.
Den måde at pigegruppe vil/har hjulpet på sigt er ved at give os social træning og øve sig i at danne relationer men
også det her med at tro på sig selv og ikke gøre hvad alle vil have dig til at gøre. vær din engen person, have meninger
også at tørre at sige det til en andre person.
Alt det her er kun sket på grund af de her voksne som troede på os og som ikke gav op
(Lone, Kim, Anette, Sanna, Henriette, Stine.)

Alle pigerne
Ida Seremet, Anna-Frida Gulstad, Camilla Svendsen, Cecilie Ambrosen, Helene Hyldig, Isabella Kozuch, Laura
Leeuwen, Linnea Techow, Viola Nielsen, Rikke Willemoes, Trine Lund.
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Høringssvar til politiker og embedsfolk ved Bornholms Regionskommune ifm. budget 2020
Vi som forældre og pårørende gruppe ser med stor bekymring på budget 2020.

Vi vil gerne fortælle at vi ser de forelæggende besparelsesforslag om færre timer til gruppe tre, samt færre
timer i weekenderne som uholdbare. Gruppe tre er i forvejen den gruppe med størst brug for timer,
samtidig med at de øvrige grupper også brug for mere og mere hjælp. Hvis besparelsesforslagene
gennemføres vil det have konsekvenser for alle bo-grupperne, da det vil forringe mulighederne for at
personalet kan hjælpe hinanden på tværs af grupperne, når dette er nødvendigt
De færreste beboere på Røbo har ledsagertimer. Derfor er ledsagerpuljen beboernes mulighed for at
komme ud af huset. Vi ser en evt. besparelse på ledsagerpuljen som endnu en tilbagegang for beboerne.
Ferierne på 5 dage mener vi ikke kan røres. Spares der på ledsagerpuljen, vil det blive med et negativt
udfald.
Vi som pårørende-gruppe mener ikke at det er forsvarligt at beskære økonomien mere, da det vil gå ud
over beboerne i deres udfoldelsesmuligheder og personale, der presses yderligere med risiko for øget
sygefravær etc.
I øvrigt henvises til tidligere høringssvar.
På vegne af pårørende og bestyrelse ved Røbo
MVH Kim Hansen

Høringssvar vedrørende besparelser på selvejende haller
budget 2020.
De Selvejende Haller gør på det kraftigste indsigelse mod besparelsesforslaget, der ligger som
forslag fra administrationen til budget 2020.
Vi er klar over, at kommunens økonomi er presset, men en besparelse på 630.000,00 kr. årligt over
fire år, er en voldsom udfordring for De Selvejende Haller. Ligeledes gør vi opmærksom på, at det
ikke er et driftstilskud, men udligning af halleje.
Da Bornholm blev til én kommune i 2003, blev der lavet en aftale mellem Bornholms Regions
Kommune og de selvejende haller om hvordan det skulle køre videre. De fem gamle kommuner
havde hver deres model for tilskud til deres haller.
For at ligestille foreningerne / brugerne på hele øen, blev der lavet en aftale om, at kommunen
betalte halleje for de foreninger der brugte selvejende haller. Da denne ligestillings halleje blev
indført, blev der ligeledes indført en symbolsk egenbetaling også i de kommunale haller.
Dette har nu virket godt siden 2004, hvor ordningen trådte i kraft.
I stedet for at tage stilling til besparelser på hallerne hvert budgetår, burde kommunen indgå
fireårige aftaler; - som så bliver reguleret med den kommunale pristalsregulering. Dette ville give
hallerne en mulighed for mere stabilitet i driften.
Hvis besparelsen træder i kraft for budget 2020, må egenbetalingen stige med samme beløb, - også i
de kommunale haller.
Sådan en besparelse harmonerer dårligt med BRK´s vision om flere skal ud og dyrke idræt.

På vegne af:
Bornholm Idræt og Kulturcenter.
Nyvest Centret.

Jørn Christoffersen

Åkirkebyhallerne.

Østermariehallen.

DGI Hallen.

Poulsker Hallen

Nexøhallen

Rønne den 24 september 2019
Til Kommunalbestyrelsen
Høringssvar i forbindelse med spareforslag på Psykiatri og Handicapområdet
Fra Landsforeningen Sinds Afdeling på Bornholm

Overordnet set er vi meget bekymrede for i det hele taget at spare på et område der handler om
de allersvageste i vores samfund. Især når man tænker på at det er en gruppe der sjældent råber
højest.
Det er et område der i mange år har været underprioriteret, men som man i den sidste tid, på
landsplan, har talt om at opprioriterer. Derfor finder vi det overordentligt betænkeligt at spare på
dette område på Bornholm.
Vi har i vores høringssvar besluttet at nøjes med at kommenterer på de forslag der alene
omhandler Psykiatriområdet.
Spareforslag 1 – 2:
Der er i forslagene foreslået at skære ned på diverse støtteforanstaltninger. Dette finder vi ikke
hensigtsmæssig, da det er en gruppe borgere der har stort støttebehov, og hvor en besparelse vil
ramme hårdt, det vil bl.a. komme til at gå ud over unge borgere. Vi kunne frygte at dette på
længere sigt måske vil ende med at blive en yderligere omkostning.
Spareforslag 3:
Vi finder det overordentligt betænkeligt at samle alle socialpsykiatriske tilbud på Midtpunktet i
Rønne. Alene det at centraliserer tilbuddet i Rønne, gør at mange vil have svært ved at bruge
tilbuddet. Man kunne frygte at mange af økonomiske årsager vælger tilbuddet fra, ligesom dem
der kun bruger tilbuddet i nogle forholdsvis få timer om dagen, vil finde det besværligt at bruge
det meste af dagen på et besøg på tilbuddet.
Derudover vil rigtig mange af psykiske årsager ikke kunne bruge tilbuddet på grund af angst. Der er
en stor del af borgerne der lider af angst i en eller anden grad, og disse har brug for mindre og
nære tilbud. Dette gælder for øvrigt også andre brugere, hvoraf mange vil finde et nyt og større
Midtpunktet for meget hektisk og uoverskueligt. Derudover kan nævnes Midtpunktets mange
trapper der ikke vil være hensigtsmæssige for en del af borgerne.
Endelig skal det nævnes at hvert af de tilbud der foreslås lukket, har en for hvert sted særegen
kultur, som ved en eventuel lukning ikke går at genskabe.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for
mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

Fontænehuset i Svaneke karakteriser sig selv som at være et arbejdsfællesskab, hvor brugerne
hver især bidrager til at husets dagligdag fungerer, huset har også har et samarbejde med
jobkonsulenter fra kommunen, der har sin gang i huset. Dette har til hensigt at forberede
borgerne til en hverdag på det almindelige arbejdsmarked. Det kan også nævnes at huset arbejder
recovery orienteret, hvilket falder godt i tråd med den tendens der bliver mere og mere udbredt
inden for det psykiatriske felt, og vil blive det i de kommende år.
Åsen i Nexø og Værestedet i Allinge er begge små og overskuelige væresteder, som især tiltrækker
borgere med behov for små overskuelige rammer, disse vil have svært ved at tilpasse sig i et stort
hus med mange mennesker, ligesom der er den geografiske barriere.
Spareforslag 5 – 6:
Kommandanthøjens besparelsesforslag finder vi ikke hensigtsmæssige. Der er tale om en gruppe
borgere der har udpræget behov for hjælp og støtte. At skære en plads væk og spare på
medarbejdere vil betyde at der er personer som må vente på tilbuddet, hvilket ikke er
ønskværdigt.
Spareforslag 13:
Midtpunktet havde længe et ønske om at have lørdagsåbent. Dette blev så bevilget. Det er derfor
sørgeligt at et sådant godt tilbud til de mange der har svært med at få weekenden til at gå, igen
muligvis skal nedlægges. Det er vores klare overbevisning i Sind Bornholm, at det er et velbesøgt
og efterspurgt tilbud, der bør bevares.
Spareforslag 14:
Blæksprutten er et meget sammentømret og godt tilbud til nogle af de borgere der har svært ved
at finde sig til rette i kommunens øvrige tilbud. En fjernelse af tilskuddet vil betyde at en meget
stor del af de borgere der i dag bruger stedet ikke vil have noget tilbud fremover. I forbindelse
med blæksprutten skal det også nævnes at de har en børnegruppe tilknyttet, med børn af
forældre med psykisk sårbarhed inde på livet.
Med Venlig hilsen og på bestyrelsen i Sind Bornholms vegne
Søren Koch Andersen
Næstformand

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for
mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

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
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Høringssvar budget 2020 - Skolebestyrelsen Hans Rømer Skolen
Skolebestyrelsen har på møde d. 17. september 2019 drøftet forslagene til Bornholms Regionskommunes
budget 2020 og afgiver hermed flg. høringssvar i forhold til tre perspektiver: Det gode børneliv, den attraktive
folkeskole samt ikke mindst den attraktive Hans Rømer Skolen.
Det gode børneliv
Vi ser med bekymring på, at der foreslås besparelser på områder omhandlende enten forebyggelse eller indgriben. Områder, som netop understøtter det gode børneliv, der er eet af målene på børneområdet i BRK.
På børneområdet bekymrer det os særligt, at man foreslår tilbageførsel af opnormeringen i daginstitutionerne.
Det er for os at se et vigtigt stykke forebyggende arbejde, der ville kunne lægges her. Det bekymrer os også, at
de daginstitutionsbørn, der befinder sig i udsatte positioner, vil kunne miste den støtte, de har fået via puljen til
social normering i børnehaverne.
Ved ikke at prioritere de små børn 0 – 6 år vil flere børn vil få en sværere start i livet. En start, som måske dermed vanskeliggør det gode, ikke kun børneliv, men det bornholmske børneliv.
Når barnet og familien efterfølgende møder folkeskolen, ’er det ikke altid, tingene bare kører på skinner’. Det
kan der være mange årsager til og konsekvenser af. Nogle børn har det så svært, at de vil kunne få et bedre,
specialiseret tilbud, som netop kan inkludere dem i højere grad ved at tilbyde specialiseret hjælp. Den mulighed tilbydes i øjeblikket nogle få børn i Bornholms Regionskommune. Flere ville have gavn heraf, men pladserne er i forvejen yderst begrænsede tenderende til det bekymrende. Derfor ser vi på vegne af både de børn
og familier, der har det svært, men også på vegne af øens andre børn og vores ansatte med stor bekymring
på, at der foreslås besparelser på specialundervisningsområdet konkretiseret i besparelser på Heldagsskolen.
Vi har for mange børn i Bornholms Regionskommune, der har det svært, til at antallet af pladser bør reduceres.
Nævnes skal også vores bekymring over, at der foreslås besparelser på områder som Det gule Team, tosprogsundervisningen, antallet af elever i modtageklasserne, nedlæggelse af DASK, egentransport til tandplejebehandling samt samling af Ungdomsskolens aktiviteter. Vi rammer hårdt og måske også skævt.
Den attraktive folkeskole
Vi undrer os over, at den opprioritering af folkeskolen, der var lagt op til fra politisk hold ved at tildele den bornholmske folkeskole ekstra midler, nu foreslås rullet tilbage. En tilbagerulning, der kommer samtidig med, at alle
folkeskolerne arbejder fokuseret med hver sin respektive udviklingsplan. Vi laver i forvejen god skole, med
midlerne ville vi kunne lave et endnu stærkere tilbud.
Vi ønsker både at kunne tilbyde god undervisning samt skabe trivsel hos både børn og ansatte. Derfor ser vi
særligt på Hans Rømer Skolen med bekymring på, at lærernes undervisningstimetal foreslås hævet. Det vil
presse tiden til lærernes andre opgaver, herunder forberedelse og efterbehandling af undervisningen, tiden til
skolehjem-samarbejdet m.v. Det vil presse vores personale, som forventes at løbe endnu hurtigere end de
allerede i forvejen gør.

At hæve undervisningstimetallet kan udfordre oplevelsen af, at folkeskolen også som arbejdsplads er attraktiv.
Vi ønsker de uddannede og bedste undervisere fortsat arbejder i folkeskolen. Derfor opfordrer vi også til, at
man er varsom i forhold til at bede underviserne løbe yderligere stærkt for at kunne nå opgaverne, som alle
ønsker skal have så høj en kvalitet, som muligt.
Vi vil også udtrykke bekymring over, at der foreslås besparelser på udviklingspuljen til projekter. I en i forvejen
stram økonomi kan puljemidler medvirke til, at der stadig kan skabes mulighed for at afprøve nye eller arbejdes
endnu mere med allerede eksisterende undervisningsformer eller –aktiviteter, vi ved virker. Vi har med stor
fordel anvendt puljemidler i forbindelse med diverse projekter under Åben Skole. Projekter, der kun har været
mulige at gennemføre, da der har været økonomi hertil via puljemidler.
Den attraktive Hans Rømer Skolen
Vi vil opfordre til, at i fald det gennemsnitlige undervisningstimetal skal hæves, så skal det ikke ske efter salamimetoden. Lærerne og børnehaveklasselederne har på Hans Rømer Skolen gennem flere år ligget højest i
BRK. Vi ser et arbejdsmiljø, som udfordres heraf. At hæve undervisningstimetallet yderligere på vores skole vil
derfor bekymre os dybt. Forældre, børn og ansatte på Hans Rømer Skolen bør have samme tilbud og vilkår,
som man har på øens andre folkeskoler. Vi ønsker at kunne fortsætte med at levere et solidt folkeskoletilbud
med gode, faglige resultater samt sikre en fortsat god trivsel blandt både børn og personale.
Vi vil derfor sluttelig benytte denne lejlighed til at efterspørge en ny tildelingsmodel på skoleområdet i BRK.
Som modellen er i dag, presses vores skoles økonomi urimeligt af, at vi ikke får det antal elever, som man
havde vurderet, vi ville få, da man lavede den gældende tildelingsmodel. En tildelingsmodel, der er lavet sådan, at økonomien kunne have båret, hvis beregningerne i modellen havde holdt stik. Det gør de bare ikke.
Hans Rømer Skolens helt store udfordring i forhold til at kunne få et økonomisk, bæredygtigt antal elever er, at
forældre i vores distrikt vælger andre skoletilbud til. Skoletilbud, som ligger i nærområdet eller som er lettere
og/eller hurtigere at nå enten med egen bil eller med offentlige transportmidler. Det er få familier, der vælger os
til, hvis transporten er for udfordrende. At bo i yderområdet af vores distrikt og lade sit barn starte i børnehaveklasse, lade barnet gå i SFOen med den konsekvens, at barnet skal bringes og hentes, fordi bussen ikke passer. Det stiller krav til logistikken og vognparken i almindelige børnefamiliers hverdag. Det holder ikke.
Vi har derfor – selvom vores skole, herunder særligt personalet gør det godt, svært ved at rekruttere det antal
elever, der skal til for at skolen økonomisk set er bæredygtig. Hertil kræves et højere gennemsnitligt antal elever, end man vurderede, vi ville få, da man lavede det meget store skoledistrikt, Hans Rømer Skolen. Beregningerne holdt ikke stik.
Det har vi brug for, at I som alle bornholmeres politikere tager alvorligt samt rimeligt forholder jer til. Gerne
snarest muligt. Tildelingsmodellen bør justeres, den holder ikke i virkeligheden i forhold til ønsket om en rimelig
tildeling.
På skolebestyrelsens vegne,
Venlig hilsen
Morten Enni / skolebestyrelsesformand

Side 2 af 2

Heldagsskolen
Østermarie den 18. september 2019.
HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2020
Skolebestyrelsen undrer sig over at en generel rammebesparelse vedr. specialundervisning udelukkende
handler om at spare på Heldagsskolen.
Når det er sagt er det meget svært at forstå, at det er de elever og en del af de familier, som har det
allersværest og er mest udfordret på Bornholm, der skal sparer. Heldagsskolens bestyrelse er bekymret for
om politikerne og administrationen er helt klar over, hvilke udfordringer elever på Heldagsskolen har.
Eleverne visiteres til Heldagsskolen, når eleven ikke kan være på en almen skole, hvor man har forsøgt at
rumme eleven. De elever vi møder på Heldagsskolen er elever, der har mødt mange nederlag i deres
skolegang, elever der er kede af det, elever uden selvværd, elever der er seksuel krænkende, elever der er
vrede og har ondt i livet. Det er elever med autisme, ADHD og andre diagnoser.
Alt i alt elever, der har fortjent en god skolegang, så de kan komme godt videre i deres liv. Arbejdet med
disse elever og de udfordringer eleverne har, kræver noget ganske særligt af de medarbejder, der arbejder
på Heldagsskolen. Medarbejderne skal være faglige dygtige, skal kunne se nye veje for elever, være
nysgerrige på eleverne, kunne rumme at blive kaldt de værste ting man kan forestille sig, blive slået, bidt,
sparket, at være magtesløse i situationer m.m.
Det betyder, at medarbejderne arbejder i et følelsesmæssigt hårdt belastet miljø - Arbejdstilsynets ord.
Heldagsskolen fik en påtale for fire år siden. Eleverne på Heldagsskolen har aldrig været så udfordret, som
de er i dag. Der er rigtig mange udad reagerende elever, som betyder, at personale i situationer bliver nødt
til at bruge magtanvendelser overfor eleverne. Medarbejderne bruger meget tid på at være tæt på de udad
reagerende elever, så eleverne undgår at udad reagerer i deres frustration. Der kan nemt være tre til fire
medarbejder, der skal være omkring en udad reagerende elev. De medarbejdere mangler så i de grupper,
som de planlagt skulle være i. Altså elever, som har brug for voksenkontakt, skal være sammen med færre
voksne eller alene.
Det vi i Skolebestyrelsen gerne vil gøre opmærksom på er at elever og medarbejdere er max. presset, som
det ser ud i dag. Vi har en del sygefravær blandt medarbejdere, som er bekymrende. Vi har tre til fire
medarbejdere om året, der går til samtaler med indkøbt psykolog for at kunne klare at arbejde i det før
omtalte følelsesmæssige hårde miljø. Vi har medarbejdere, der bliver så hårdt ramt, at de har fravær i
længere perioder for at komme sig og kan passe deres arbejde igen.
På baggrund af ovenstående vil bestyrelsen ved Heldagsskolen give udtryk for deres største bekymring for
de elever, der går på Heldagsskolen.
Heldagsskolen vil herudover blive dobbeltramt, da Spareforslag nummer fire vedr. tilpasning af lærernes
årlige gennemsnitlige undervisningstid også vil omfatte lærerne på Heldagsskolen. Her foreslås at lærernes
timetal skal sættes op.
Herunder Heldagsskolens værdiregelsæt sammen med enkelte billeder fra Heldagsskolen, som viser, hvad
der blandt kan ske, når medarbejderne er max. pressede og har svært ved at leve op til og arbejde udfra
værdiregelsættet.
På vegne af Skolebestyrelsen
Gert Andersen

Almindingensvej 23
3751 Østermarie
Tlf. 5692 3600
Mail: heldagsskolen@brk.dk

Heldagsskolen

Almindingensvej 23
3751 Østermarie
Tlf. 5692 3600
Mail: heldagsskolen@brk.dk

Kildebakken
Kildesgårdsvej 19 3770 Allinge

Bornholms Regionskommune
Center for Skole
Kildebakken
+45 56 92 61 00
kildebakken@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48
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J. nr. 00.30.00K04-0035

Høringssvar vedr. budget 2020
Skolebestyrelsen ved Kildebakken har haft spareforslag til budget 2020 i høring.
Vi har følgende kommentarer:
• Skolebestyrelsen ser positivt på en flytning af Mælkebøtten til Kildebakken. Vi vil glæde os til
samarbejdet, og til at udvide personalegruppen med personale fra Mælkebøtten. Bestyrelsen udtrykker
deres bekymring i forhold til visitering af børn til Mælkebøtten. Er der børn, der ikke visiteres til
Mælkebøtten, selvom de har et behov?
• At hæve lærernes undervisningstid vil betyde en dårligere kvalitet i undervisningen, da
forberedelsestiden nedsættes og kan medføre en forringelse af lærernes mulighed for at forberede og
evaluere undervisningen, samt forringe mulighederne for at deltage i fx uddannelsesforløb.
Vi forudser, at det vil kunne medføre øget sygefravær og stress blandt medarbejderne.
• Reduktion i økonomien til styrkelse af folkeskolen og en generel 1 årig rammebesparelse vedr. efter og
videreuddannelse og indkøb af materialer er bekymrende, da intentionen om ”styrkelse af folkeskolen”
dermed ikke blive ført ud i livet
• En generel rammebesparelse vedr. specialundervisning er bekymrende, da elever, der visiteres og har
behov for et specialtilbud, bør have et specialtilbud.
• En reduktion af tale/hørekonsulenter i PPR, som vil betyde færre timer til Kildebakken, vil få store
konsekvenser for Kildebakkens elever. Vi synes at behovet er voksende, vi har pt. en stor gruppe
elever med sprogvanskeligheder.
Det undrer os meget, at vi skal beskæres, da vi faktisk for år tilbage har overført og dermed finansieret
den ene konsulentstilling i PPR. På trods af dette har vi alligevel i årene efter overførslen oplevet en
nedskæring i tale/hørekonsulenttimer.

Venlig hilsen
På vegne af skolebestyrelsen ved Kildebakken
Lise Dandanell
Skoleleder

KONGESKÆRSKOLEN

Strandvejen 14
3770 Allinge
Tlf.: 5692 2930
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Høringssvar vedr. budget 2020
Skolebestyrelsen har sat sig ind i de udsendte forslag til besparelser for
budget 2020.
Vi ønsker gerne indledningsvis at give udtryk for, at vi mener, at det er
vigtigt at bruge ressourcerne på skolens kerneydelse, nemlig undervisning til eleverne. Derfor bør man se på aktiviteter som overgangsprojekt,
madskole, og projektpulje såfremt man skal spare på aktiviteter i tilknytning til skolen (BSU-11-03, BSU-13-09 og BSU-13-05).
Derudover ønsker vi at knytte kommentarer til flg. i sparekataloget:
BSU-13-12 Det er i bestyrelsens optik helt galt at fjerne beløbet til styrkelse af den bornholmske folkeskole. Der er sat fokus på udvikling, og der er
arbejdet med ønskede indsatser fra alle interessenter i folkeskolen.
BSU-13-04: Hvis man så samtidig øger lærernes undervisningstal er den
ønskede styrkelse af folkeskolen i bedste fald sat på pause.
Andre områder, som har vores bevågenhed:
BSU-13-06: Det vil være yderst uheldigt for vore elever, såfremt ungdomsskolens aktiviteter flyttes fra Klemensker.
BSU-12-13 og BSU-12-12: Besparelser på børn- og familie-budgettet
hvor vigtige samarbejdspartnere til gavn for børnene bliver skåret væk,
f.eks. tale-høre-konsulent og familierådgivere i gult team.
BSU-13-11: Rammebesparelse vedr. specialundervisningen. Vi oplever,
den sparring og hjælp, der ligger i ressourcer/udgående support fra heldagsskolen er stor og vil være meget svær at undvære.
Afslutningsvis ønsker skolebestyrelsen gerne at udtrykke sin holdning til
følgende:
Budget til SFO: På en lille institution som vores vil tilskuddet som følge af
antallet af elever ikke kunne dække udgifterne til at bemande SFO’en i
den samlede åbningstid. Vi håber således, at der findes en løsning, så
skoledelen ikke fortsat skal dække underskuddet på løn-delen i SFO.

På skolebestyrelsens vegne

Tue Christiansen
formand

J.nr.: x

Kære kommunalpolitikere

Når I skal lande den endelige beslutning for budget 2020, så håber vi som skolebestyrelse, at I har tænkt jer
overordentlig godt om og indgående overvejet mulige følgevirkninger af hvert enkelt spareforslag. For når
det kommer til spareforslag, der rammer børn, skole og dermed også familier, så vil besparelserne ikke kun
begrænse sig til den enkelt besparelse, men effekten vil tillige slå igennem mange andre steder, f.eks. i
forhold til forældrenes tryghed og tilfredshed, tilflytterfamiliers tilvalg af vores ø og bornholmernes
generelle tro på øens folkeskole. Forældrenes tilfredshed hænger nøje sammen med børnenes trivsel.
Såfremt spareforslag vedr. f.eks.:
-

Ophør af overgangsprojekt fra dagtilbud til skole
Tilpasning af lærernes årlige gennemsnitlige undervisningstid
Nedjustering af projektaktiviteter mv.
Genere rammebesparelse vedr. specialundervisning
Reduktion i puljen til styrkelse af folkeskolen
Nedlæggelse af tale/hørekonsulentstilling, PPR

bliver udmøntet, så er der umådelig stor risiko for, at I starter en dominoeffekt, hvor eneste
reaktionsmulighed for de bornholmske forældre vil være at sende endnu flere af deres børn i privat/friskole!
Efter vippeordningerne blev nedlagt, har overgangsprojekt fra dagtilbud til skole været af stor vigtighed, for
at sikre en god overlevering af børn fra dagpasningsregi til skoleregi. Tænk hvis – lad os kalde hende – ”lille
Ida” ikke er ordentlig forberedt til at starte i skole. Hun kommer i en klasse, hvor der er inkluderet for
mange børn med vanskeligheder, fordi der er sparet på specialundervisning såvel som på hjælp til børn
med behov for talepædagogisk assistance. Børnene med disse behov skal ligesom ”lille Ida” undervises af
lærere, der måske er lidt trætte og knapt så godt forberedte, fordi der nu igen er justeret i deres
undervisningstimetal.
”Lille Idas” skoledage bliver tilmed uden særlige aktiviteter, fordi den helt igennem fantastiske(!) pulje til
projektaktiviteter ikke længere eksisterer. Så alle skoledage er ens, uge efter uge. ”Lille Ida” og hendes
klassekammerater vil ikke få de sunde og energigivende afbræk fra skoledagene. Der vil ikke være
aktiviteter, der giver børnene mulighed for at møde hinanden på en anden måde, i en anden
sammenhæng. Det bliver kedelige skoledage, og kedelige skoledage fører til dårlig trivsel, og dårlig trivsel
fører til dårlig indlæring.
De bornholmske børn mødes i dag af gode forudsætninger. Skydes disse ned af budgetmæssige hensyn, så
bliver skolegangen for ”lille Ida” og hendes klassekammerater tungere. Skoledagene bliver ens, urofyldte og
uden inspirerende afbræk. Risikoen for, at ”lille Ida” og alle hendes klassekammerater egentlig kommer til
at kede sig eller bliver frustrerede over de dårlige vilkår, bliver så absolut større i samme grad som deres
trivsel falder – hvilket munder ud i, at forældrene til ”lille Ida” og hendes klassekammerater reagerer på de
dårlige vilkår, ved at vælge den bornholmske folkeskole fra og i stedet vælge en fri-/privatskole til. Det vil
være en virkelig dårlig spiral at sætte i gang.
Altså… Alt hvad der er arbejdet på i forhold til at tale folkeskolen op og øge trivslen, vil med et ”budgetknips” med fingere falde til jorden med så stort et brag, at forældrenes tillid til, at I som politikerne virkelig
har villet den bornholmske folkeskole, vil lide en endegyldig død. Slaget vil være tabt!

Så kære politikere…. Tænk jer om.
Drop de påtænkte besparelser, der rammer børnene, deres skolegang og familier. Drop at spare på
Bornholms fremtid!
Kom i stedet i gang med at finde anvendelse for de afsatte midler i puljen til styrkelse af folkeskolen. DET
ER OS EN GÅDE, hvorfor der ikke politisk er fundet anvendelse af netop de midler! Der er emner nok at
investere i! Som politikere vil I blive mødt med respekt, hvis I vælger at inddrage dem, der står med benene
solidt plantet i den bornholmske folkeskole-virkelighed. De vil med sikkerhed kunne hjælpe jer, ”lille Ida” og
alle hendes klassekammerater godt på vej med forslag til, hvor midlerne kan investeres!
Vores børn er fremtiden! Tiden er ikke til besparelser på fremtiden! Sløjf spareforslagene og stå ved, at I
sammen med os vil tale folkeskolen op og investere i den.

Britta Rahm, på vegne af
Skolebestyrelsen, Svartingedal Skole

D. 23. september 2019
Høringssvar, budget 2020

Det er med bekymring at vi har gennemgået de fremsendte besparelsesforslag både de der vedrører
skoleområdet direkte, men i lige så høj grad de der berører området indirekte. Lige som vi har en
bekymring, vedrørende det signal der vil blive sendt til nuværende og kommende forældre i forhold
til forslaget om, at rulle de penge tilbage, der var blevet afsat til at fremme Folkeskolen på Bornholm.
Efter det meget store stykke arbejde der har været sat i værk og en stor
forældretilfredshedsundersøgelse der klart viste, at der var steder i den bornholmske folkeskole der
kunne trænge til et løft eller i hvert fald noget opmærksomhed, vores bekymring går på, at man som
forældre/borger på Bornholm kan få den opfattelse, at ”man” ikke mener det, når der bliver sagt at
Folkeskolen skal styrkes.
Vi har valgt se på følgende områder, 13 Undervisning, 11 Dagpasning og 12 Børn og familie.
I områderne 11 Dagpasning og 12 Børn og Familie, har vi særligt hæftet os ved, at mange af
besparelsesforslagene koncentrerer sig om forebyggende tiltag.
11 Dagpasning nr. 3. At spare overgangsprojektet, som var afløser for vippeordningen, vil give meget
store udfordringer for det enkelte barn og dermed for skolestarten. Indstillingen fra
Søndermarksskolens Bestyrelse og MED er, at man som minimum fastholder overgangsprojektet
men allerhelst genindfører vippeordningen.
12 Børn og familie. Overordnet set er det med stor bekymring, at vi har læst de fremsendte
spareforslag, da de stort set alle rammer på de forebyggende områder. Vi kan se positive resultater
af det forebyggende arbejde, der har været gjort de sidste år, men det er endnu ikke slået fuldt
igennem, da de børn der har modtaget de forebyggende indsatser, endnu ikke er blevet voksne.
Særligt hæfter vi os ved nr. 4, hvor DASK foreslås nedlagt, vi har meget få specialtilbud på Bornholm,
vi skal kunne håndtere rigtig mange og meget forskelligartede udfordringer hos vores elever i det
normale system, en opgave der allerede nu er stor og ind i mellem uhåndterbar, til skade for alle
elever i den enkelte klasse/på den enkelte skole. Og forslag nr. 8. Hvor vi allerede nu kan se en meget
lang ventetid, en ventetid der vil blive endnu længere hvis forslaget besluttes, en ventetid der i
værste fald vil resultere i, at der skal en mere indgribende indsats til. Samarbejdet med Gadeplan og
Det Gule Teams familierådgivere, ser vi en stor og meget positiv effekt af, vi kan med deres hjælp,
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bedre arbejde med og undervise de elever der understøttes her, til gavn for de enkelte klasser og
selvfølgelig for det enkelte barn, der hurtigt og uden ventetid kan få en ”her og nu” hjælp, der nogen
gange er nok og andre gange hjælper barnet mens der ventes på yderligere indsatser.
Spareforslaget på område 59, idrætsområdet har vi følgende bemærkning til forslag nr. 2. vedrørende
svømmesalen.
Svømmesalen er nyligt renoveret, det har selvfølgelig kostet penge. Penge der vil være spildt ved en
evt. lukning, Forslaget er, at man i stedet afsatte penge til en livredder/ en med bassinprøve i et antal
timer pr. uge, hvor dagpasning, ældre osv. fik tilbud om at komme og benytte svømmesalen under
trygge former, evt. med forskellige hold til motion i vand osv. Søndermarksskolens elever fra 0. – 4.
klasse og vores fritidsordning, Frito, bruger svømmesalen hver uge, det betyder, at vi har udvidet alle
elevernes mulighed for bevægelse i undervisningen, samtidig med at de bliver trygge i vandet og ved
hvordan de skal agere i det våde element, hvilket vi finder nødvendigt, da vi som bekendt har vand
hele vejen rundt.

13. Undervisning.
Vi kan tilslutte os følgende med kommetarer til evt. merforbrug.
Forslag nr. 1, at hæve holdtaksten fra 9 til 12 elever i modtagerklassen, mener vi forsat kan give
kvalificeret undervisning til den enkelte elev.
Forslag nr. 2 og 7. Det giver god mening, at lave en visitationsprocedure, så det er de elever der har
behovet der modtager to-sprogundervisning. Den pulje der er afsat til modersmålsundervisning kan
bortfalde eller indgå i to-sprogsproceduren. Det er sjældent den kommer i anvendelse, da det ofte
ikke er muligt at finde 12 elever med samme sproglige baggrund.
Forslag nr. 3. Vi tilslutter os en samling af undervisningen på ungdomsskole i lokalerne i Klemensker.
Forslag nr. 6. Vi tilslutter os forslaget om bortfald af pulje til særlige personaleordninger.
Forslag nr. 9. Vi tilslutter os, at madskoleprojekterne på Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen
udskydes, men ser gerne at det gennemføres på sigt.
Forslag nr. 10. Vi tilslutter os forslaget om den midlertidige nedjustering af kursusvirksomhed for de
administrative medarbejdere. Det kunne overvejes, om der skulle laves en fælles pulje hvor alle
centrenes administrative medarbejdere kan søge ved ønske om uddannelse og kurser.
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Vi kan ikke tilslutte os følgende.
Forslag nr. 5 og 8. Hvis vi skal leve op til kravet om linjefagsuddannet personale i alle fag og klasser, er
der brug for en pulje, da det ikke på Søndermarksskolen er muligt at løfte opgaven uden. Hvis der
skal reduceres vil vi foreslå, at de medarbejdere der er i gang med et linjefag, fortsat skal have del i
puljen og at man så bremser op for nye. Hvis reduktionen træder i kraft som foreslået, vil det på
Søndermarksskolen betyde, at en eller flere af vores medarbejdere bliver bedt om, at afbryde deres
studie, da skolen ikke kan løfte den økonomiske udfordring ved at have flere medarbejdere af sted
samtidig. En reduktion i midler afsat til Åben skole og Inklusion, forringer skolens muligheder for
udviklingsprojekter og kan dermed være en hindring for skoleudvikling og øget læring hos eleverne.
Forslag nr. 11. En reduktion i antal af elever og de aktiviteter der i øjeblikket er på Heldagskolen og
en reduktion i ressourceteamets opgaver, vil betyde en markant forringelse af mulighed for
inklusion. Behovet for pladser på Heldagsskolen er ikke blevet mindre, og den supervision og
undervisning personalet i normalområdet modtager fra ressource team og udgående support er
nødvendig, hvis vi skal opretholde den standard vi har i dag. Der er stor bekymring fra alle sider om,
hvorvidt vi løser opgaven i forhold til at inkludere alle børn på den bedste måde, og vi kan se at det i
nogle tilfælde betyder afvandring af elever fra vores skole til Private og Frie skoler, da der er en
utilfredshed med, at vi skal ”rumme for meget” og at det går ud over både det barn der har
vanskeligheder men også over de børn der ikke har. Specialtilbuddene på Bornholm er meget få og
skal favne meget bredt, hvis der bliver skåret yderligere, kan det være vanskeligt at se, hvordan vi
skal løse opgaven med at gøre alle elever så dygtige som muligt. Vi opfordrer til, at der ses
på/overvejes om der skal nye og andre tilbud til for at løse den opgave bedre.
Forslag nr. 12. Da midlerne ikke er kommet ud på skolen endnu, vil det være et område hvor
besparelsen ikke lige umiddelbart kan mærkes i det daglige, MEN med det store arbejde der er sat i
værk med forældre tilfredshedsundersøgelser, Fælles Folkeskole Bornholm osv. kan det være et
ærgerligt signal at sende til forældre, både nuværende men særligt kommende, det kan tolkes som,
at man ikke mener det alvorligt at folkeskolen skal løftes på Bornholm.
Forslag nr.4. At ændre på den gennemsnitlige undervisningstid for lærere, vil betyde afskedigelser,
dette skal sættes i værk allerede med udgangen af oktober, hvis det skal have effekt fra 1.juli 2020,
det vil blandt personale og forældre skabe voldsom uro.
Hvis man hæver det gennemsnitlige undervisningstimetal til 750, vil det betyde, at en del
medarbejdere skal arbejde noget mere end 750 timer hvilket skal honoreres økonomisk OG den
enkelte medarbejder vil få mindre tid til både forberedelse, skole-hjem samarbejde, møder med
eksterne og alt det der er i forbindelse med undervisningen. Samtidig vil arbejdet med vejledning,
fælles forberedelse, teamsamarbejde osv, blive væsentligt forringet, da det vil være vanskeligt at
mødes og eller deltage i hinandens undervisning.
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Forslag 4 og 12. Vil sende et signal til forældre om, at forholdene bliver markant forringet på skolen
og det kan betyde, at den lille stigning i tilgang af elever vi har set, forsvinder og bliver til en endnu
større afvandring til de Frie- og Private skoler.
Vi ser frem til det endelig budgetforslag og håber at ovenstående har givet anledning til
genovervejelser.

På vegne af Søndermarkskolens Skolebestyrelse og MED-udvalg

Thomas Garfort, skolebestyrelsesformand
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ÅVANGSSKOLEN
Høringssvar vedr. budget 2020
Folkeskolen på Bornholm skal være forældrenes første valg af skole. Derfor skal man ikke spare på
kerneydelsen i folkeskolen og de tiltag rundt om skolen, som netop sikrer kvalitet. Vi erindrer om, at
der i arbejdet med skolerapporten var bred enighed om, at der skal investeres i folkeskolen for at vende
udviklingen.
Skolebestyrelsen på Åvangsskolen vil derfor på det kraftigste fraråde følgende besparelser på
Undervisningsområdet og Børn/ Familie området:
• Øge lærernes undervisningstid
• Generel rammebesparelse vedr. specialundervisning
• Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning
• Hæve klassekvotient i modtageklasser
• Reduktion i puljen til styrkelsen af folkeskolen
• Nedjustering af projektaktiviteter mv.
• Nedlæggelse af dagbehandlingstilbuddet DASK
• Nedlæggelse af to familierådgiverstillinger i Det Gule Team
• Nedlæggelse af familiebehandlerstilling i Familiehuset
• Nedlæggelse af en gadeplansmedarbejderstilling, Det Gule Team
Øge lærernes undervisningstid. 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.
Rammebesparelse på specialundervisning. Vi er af den overbevisning at der mangler pladser på
Heldagsskolen og andre skoletilbud. Ikke alle børn er bedst inkluderet i folkeskolen. Vi har flere elever,
som ikke fik plads sidste skoleår og som fortsat har brug for andet skoletilbud.
Hæve klassekvotient og tilpasning af tildelingsmodel til to- sprogsundervisning: Man rammer
en svag gruppe elever og deres familier. På Åvangsskolen har vi pt. 99 elever med andre modersmål end
dansk. Hvis de skal klare sig godt i uddannelsessystemet er det uhyre vigtigt, at de tildeles den
nødvendige ressource.
Besparelse på Børn og Familieområdet: Vi ser en tydelig sammenhæng mellem lave faglige
resultater og elever i socialt udsatte positioner, der ikke får den fornødne hjælp. På Åvangsskolen er ca.
15% af eleverne i den ”gule” og ”røde” kategori på børnelinealen, dvs. børn som er socialt udsatte, er i
mistrivsel eller på anden måde ramt af udfordringer i deres liv, som påvirker deres trivsel og læring i
skolen. Vi har desuden en række børn, der er psykisk sårbare, lider af depression, angst og lign. og har

brug for psykologisk behandling ud over et undervisningstilbud i en mindre ramme end folkeskolen
kan give. Derfor kan vi på det kraftigste fraråde at nedlægge DASK. Hvis man gerne vil modvirke
social ulighed og elevers mistrivsel bør der forebygges og investeres i denne gruppe børn.
Puljen til styrkelse af folkeskolen og nedjustering af projektmidler: Ved at anvende ressourcer på
det forebyggende område, spares ressourcerne i det lange løb, da børn og familier forhåbentlig hjælpes
inden udfordringerne bliver større og dermed mere ressourcekrævende.
Tiltag som madskoler bør ikke igangsættes, hvis det sker på bekostning af folkeskolens
kerneopgave, trivsel og læring, eller det sociale område/ myndighedsdelen og det Gule Team.
På vegne af skolebestyrelsen
Susanne Dam, skoleleder

Stine Grønbech Hansen, skolebest.formand

21-09-2019

Høringssvar vedr. budget 2020
Socialpædagogerne på Bornholm er stærkt bekymrede for Regionskommunes sparekatalog, hvor
der med en bred pensel peges på at spare på stort set alle socialpædagogiske indsatser.
At spare på forebyggende indsatser, familiebehandling, anbringelser, socialpsykiatri og handicap
området vil stå i skærende kontrast til BRK´s vedtagne serviceydelser og politiske visioner.
Den menneskelige og økonomiske konsekvens er både tab af ressourcer og muligheder for at
lykkes i eget liv, og risikerer dermed at blive særdeles omkostningstungt på den lange bane.
Regeringen har indgået en økonomiaftale med Kommunernes Landsforening om at løfte
kernevelfærden og har derfor tilført flere penge til bl.a. at prioritere sociale indsatser i
kommunerne. Hvis spareforslagene vedtages, risikerer vi, ikke engang at kunne vedligeholde
nuværende niveau, og vil således på flere områder komme direkte på kant med lovgivningen.
Her vil vi særligt understrege:
• At spare på anbringelser – både familieplejere og døgninstitutioner så bl.a. unge på 15 år
kun tilbydes anbringelse på eget værelse uden døgnbemanding.
• Lukning af Team Østergade.
• Sammenlægning af Midtpunktet og Fontænehuset – uden hensyntagen til Øens psykiske
sårbare både ift. Geografi og transport.
• Spare på forebyggelse, gadeplan, ungerådgivning og familiebehandling, når vi i øjeblikket
oplever en stigning i udsatte børn og unge med forskellige misbrug, psykiske lidelser og
narko kriminalitet.
• Den generelle ”salami-metode” hvor der spares på personaletimer med konsekvenser
som; ikke at kunne tilbyde den fornødne hjælp og omsorg, nedbringelse af aktiviteter og
at borgere på botilbud er nødsaget til at komme tidligere i seng.
Socialpædagogerne ser positivt på at der arbejdes på flerårige budgetter på det Sociale område,
og vil gerne i dialog med alle interessenter. Det er nemlig evidens for at det betaler sig at investere
i mennesker og at det socialøkonomiske afkast (SØM) kan være med til at skabe værdi for alle
borgere.
Venlig hilsen
Bitten Sohn Thomsen
Kredsformand
7248 6699 | 2027 1146
bth@sl.dk

Kildehenvisning:
https://www.dknyt.dk/artikel/102197/ankestyrelse-siger-nej-til-ramme-styring-af-socialpaedagogisk-sttte
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837
https://menneskeret.dk/fns-konvention-rettigheder-personer-handicap-handicapkonventionen
https://da.wikipedia.org/wiki/Ankestyrelsen

BRK
Ulllasvej 23
3700 Rønne

Svaneke, 23. september 2019

Høringssvar Spareforslag JUFU
Det er med blandede følelser vi skriver dette høringssvar for, selvfølgelig har vi meget stor forståelse for
kommunens økonomisk situation og dermed behovet for besparelser.
Samtidig er vi dog nødt til at pointere, at Svanekegaarden i forvejen er hårdt spændt for, idet vi siden 2015
faktisk har leveret arrangementer hele året for samme tilskud, vi fik da vi kun havde arrangementer i perioden
juni-september. Vi har pt. ca. 100 arrangementer årligt og ca. 14.-15.000 gæster.
Vi er hermed medvirkende til at Bornholm har et stort kulturudbud hele året til glæde for både tilflyttere,
turister og dem der allerede bor her. Vi er ligeledes med i samarbejdet i Svaneke om helårsåbent og vi
lægger lokaler til kulturskolens trommeundervisning.
Vi må desuden gøre opmærksom på at vi ligesom Bornholms Teater og Musikhuzet modtager et statstilskud
– vores kører ikke på 4-årige aftaler men er en del af det Kulturelle aktstykke der vedtages i årligt i
folketinget. Dette tilskud svarer til ca. 50 % af tilskuddet fra BRK og vil dermed også blive beskåret. Dvs. at
det beløb vi mister, hvis sparekataloget vedtages, ikke vil være 8.500 men måske 12-15.000. Dette vil igen
medføre at det fastansatte personale på Svanekegaarden højst sandsynligvis må gå ned i tid og der er
dermed ikke mulighed for at opretholde det høje aktivitetsniveau.

Med venlig hilsen

Mie Hjort
Administrator

Høringssvar til budget 2020.
Udsatterådet i Bornholms Regionskommune har som primær opgave at
være talerør for udsatte grupper på Bornholm.
Udsatterådet har valgt generelt at kommentere på forslag til besparelser ud
fra de drøftelser, som har været på rådets dagsordener.
Udsatterådet ser med stor bekymring på de forslag til besparelser, som på
flere måder vil berøre de svageste og mest udsatte borgere.
Udsatterådet vil pege på, at der skal sikres en social balance i det budget, der
vedtages.
Udsatterådet peger derfor på, at besparelser på støtteordninger, alle
væresteder, relevant fagpersonale, biblioteker, frivillighedsområdet bør
droppes.
Alle områder som har stor betydning for muligheden for at få hjælp, få
omsorg, få fællesskab.
På vegne af udsatterådet
Bente Helms, formand

Ungdomsskolen
10. Klasseskolen - Heltidsundervisningen - Ungdomsskoledelen
tlf. 56 92 32 70 – 56 92 34 40
10klasseskolen@brk.dk – ungdomsskolen@brk.dk

Rønne 23.09.19/GN

Høringsvar vedrørende budget 2020
Ungdomsskolens skolebestyrelse samt MED udvalg har følgende kommentarer til budget 2020.
Besparelsesforslag BSU-12.04. Nedlæggelse af dagbehandlingstilbud (DASK):
DASK rummer de allermest sårbare børn og unge, og er Bornholms eneste alternativ til anbringelse uden for
hjemmet. DASK er ydermere det eneste tilbud til disse børn og unge, hvor også undervisning indgår som en del
af tilbuddet, og hvor eleverne endvidere kan blive ført til eksamen i grundfagene. Med en lukning af DASK
lader man en gruppe af Bornholms allerdårligst stillede børn og unge i stikken. Set i lyset af besparelsen må vi
på det kraftigste fraråde en gennemførelse af et sådant forslag, der på sigt kan blive langt dyrere for Bornholm
både menneskeligt og ikke mindst økonomisk.
Som en del af Ungdomsskolens Heltidsundervisning samarbejder DASK tæt med Ung På Vej i et brobygningsperspektiv mod almensystemet. Vi oplever, at forslaget om lukning af DASK bunder i en kassetænkning der
harmonerer dårligt med intentionerne bag en tværgående og forebyggende indsats.
Der er i Center for Skole og Center for Børn og Familie nedsat en arbejdsgruppe der ser på hele det specialiserede område. Forslaget vil kortslutte denne proces.
Vi vil gøre opmærksom på, at medarbejderne i DASK har opsigelsesvarsel samt krav på fratrædelsesgodtgørelse, og der derfor ikke vil kunne opnås fuld besparelse i 2020 som budgetteret.
Besparelsesforslag BSU-13.03. Samling af ungdomsskoledelens aktiviteter:
Med en samling af Ungdomsskoledelens aktiviteter vil Bornholm svigte sit ansvar for lige adgang til muligheder for børn og unge på Bornholm. Vi ser en stor gruppe børn og unge, der er udfordret på deres livskompetencer. De mangler grundlæggende sociale kompetencer, og har svært ved at være åbne over for læring. En del af
denne gruppe dropper ud af uddannelserne. Der er behov for ”vandhuller” og dannelsessteder, hvor disse børn
og unge møder voksne der giver et modspil, er nærværende og vil dem. Det er blandt andet det Ungdomsskolens tilbud kan.
Forslaget passer derfor ikke ind i BRK’s arbejde med en uddannelsesstrategi, hvor de unges sociale kompetencer skal løftes. Jo færre steder der er klub, undervisning og aktiviteter, des større er risikoen for at de unge vælger Ungdomsskolen fra.
Ungdomsskoledelen arbejder løbende på, at samle aktiviteter hvor det giver mening, men det foreliggende forslag vil forhindre hensigtsmæssig løsning ved at tage besparelsen som den eneste effekt.
Besparelsesforslag JUFU-1.59 Lukning af Klemenskerhallen
En lukning af Klemenskerhallen vil få mærkbar betydning for Ungdomsskolen, da den bruges både af Heltidsundervisningen og Ungdomsskolens eftermiddags- og aftenaktiviteter.
Heltidsundervisningen vil ikke omkostningsfrit kunne opfylde eleverne behov for idræt og bevægelse i skoletiden.
Ungdomsskolens eftermiddags- og aftenaktiviteter vil ikke kunne tilbyde aktiviteter der kræver halfaciliteter,
hvilket især vil være en udfordring i forhold til besparelsesforslag BSU - 13.03, hvor det foreslås at al ungdomsskoleaktivitet flyttes til Klemensker.
På vegne af skolebestyrelsen samt MED udvalget ved Ungdomsskolen.

Groa Vinterberg Nissen
Ungdomsskoleleder
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AakirkeByTinget

Aakirkeby 2019-09-22

Høringssvar til budget 2020.
AakirkeBytinget har følgende bemærkninger til besparelsesforslagene:
Jofu 21-04 Selvejende haller.
Vi ser med bekymring på en nedsættelse af tilskuddet til de selvejende haller, en besparelse der vil ramme
Aakirkebyhallerne hårdt, da vi kan se at smertegrænsen allerede er nået. Rigtigt meget arbejde udføres af frivillige i
dag. Hallerne er et lokalt samlingspunkt som benyttes af mange til mange forskelligartede aktiviteter.
Vi finder det også kritisabelt at der ikke er en parallelitet i besparelserne, da der ikke kommer samme service
forringelse i de kommunale haller. Forslaget favoriserer de kommunale haller, der vil kunne yde en bedre service over
for brugerne, vil kunne forringe antallet af aktiviteter i de selvejende haller.

Jofu 21-11 Lokalpuljen.
Selv en beskeden besparelse på lokalpuljen vil få mærkbare konsekvenser for Aakirkeby, da midlerne understøtter det
frivillige arbejde. Efterhånden har foreningerne i Aakirkeby påtaget sig store opgaver med blomsterpasning,
vedligeholdelse af stier, juleudsmykning og mange andre aktiviteter. Midlerne sikrer at lokalsamfundet er et aktiv for
borgere og turister, men når de frivillige selv skal tilføre midler for at løse opgaverne, så falde motivationen og
interessen. I dag er vi desværre forbi det punkt og opgaverne ønsker flere midler.

Jufu 41-3 Borgerservice.
En lukning af borgerservice i Aakirkeby vil være en urimelig stor serviceforringelse for de ældste og de svageste
borgere, der har behov for hjælp. Mange vil skulle afsætte en ½ dag for et besøg.
Forslaget må på det kraftigste frarådes.

Øepu 42-2a og b. Turistinformation.
Vi finder det væsentligt at der er mulighed for en fysisk information i Aakirkeby. Den personlige kontakt er vigtig for
turisten.

Nmu 55-07 Lukning af toiletterne i vinterhalvåret.
Forslaget er i modstrid med bestræbelserne for at oparbejde helårsturisme, ligeledes rammes mange udendørs
aktiviteter af forslaget.

AakirkeByTinget
Bjarne Westerdahl
Formand

ÅVANGSSKOLEN
Høringssvar vedr. budget 2020
Folkeskolen på Bornholm skal være forældrenes første valg af skole. Derfor skal man ikke spare på
kerneydelsen i folkeskolen og de tiltag rundt om skolen, som netop sikrer kvalitet. Vi erindrer om, at
der i arbejdet med skolerapporten var bred enighed om, at der skal investeres i folkeskolen for at vende
udviklingen.
Hvis de bornholmske folkeskoler skal være forældrenes første valg, er det vigtigt, at der skabes de
nødvendige rammer for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret personale. MED udvalget på
Åvangsskolen vil på det kraftigste fraråde følgende besparelser på Undervisning- og Børne/Familie
området, da de hver især vil bidrage til væsentlige forringelser for den bornholmske folkeskole:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øge lærernes undervisningstid
Generel rammebesparelse vedr. specialundervisning
Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogs undervisning
Hæve klassekvotient i modtageklasser
Reduktion i puljen til styrkelsen af folkeskoen
Nedjustering af projektaktiviteter mv.
Nedlæggelse af dagbehandlingstilbuddet DASK
Nedlæggelse af to familierådgiverstillinger i Det Gule Team
Nedlæggelse af familiebehandlerstilling i Familiehuset
Nedlæggelse af en gadeplansmedarbejderstilling, Det Gule Team

Øge lærernes undervisningstid. 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 øget
undervisningstid vil forringe medarbejdernes arbejdsvilkår.
Rammebesparelse på specialundervisning. Vi er af den overbevisning at der mangler pladser på
Heldagsskolen og andre skoletilbud. Ikke alle børn er bedst inkluderet i folkeskolen. Vi har flere elever,
som ikke fik plads sidste skoleår og som fortsat har brug for andet skoletilbud.
Hæve klassekvotient og tilpasning af tildelingsmodel til to- sprogs undervisning: Man rammer
en svag gruppe elever og deres familier. På Åvangsskolen har vi pt. 99 elever med andre modersmål end

dansk. Hvis de skal klare sig godt i uddannelsessystemet er det uhyre vigtigt, at de tildeles den
nødvendige ressource.
Besparelse på Børn og Familieområdet: Vi ser en tydelig sammenhæng mellem lave faglige
resultater og elever i socialt udsatte positioner, der ikke får den fornødne hjælp. På Åvangsskolen er ca.
15% af eleverne i den ”gule” og ”røde” kategori på børnelinealen, dvs. børn som er socialt udsatte, er i
mistrivsel eller på anden måde ramt af udfordringer i deres liv, som påvirker deres trivsel og læring i
skolen. Vi har desuden en række børn, der er psykisk sårbare, lider af depression, angst og lign. og har
brug for psykologisk behandling ud over et undervisningstilbud i en mindre ramme end folkeskolen
kan give. Derfor kan vi på det kraftigste fraråde at nedlægge DASK. Hvis man gerne vil modvirke
social ulighed og elevers mistrivsel bør der forebygges og investeres i denne gruppe børn.
Puljen til styrkelse af folkeskolen og nedjustering af projektmidler: Ved at anvende ressourcer på
det forebyggende område, spares ressourcerne i det lange løb, da børn og familier forhåbentlig hjælpes
inden udfordringerne bliver større og dermed mere ressourcekrævende.
Tiltag som madskoler bør ikke igangsættes, hvis det sker på bekostning af folkeskolens
kerneopgave, trivsel og læring, eller det sociale område/ myndighedsdelen og det Gule Team.

På vegne af MED-udvalget på Åvangsskolen

Susanne Dam, formand

Kasper Winstrup Johansen, næstformand

Bornholm
Klemensker d. 18. sept. 2019
Til Center for Økonomi og Personale

Ældre Sagen på Bornholm kan ikke anbefale følgende spareforslag:
SSU-31-01
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om afskaffelse af ekstra tid til plejeboligområdet, da det vil
betyde en mærkbar serviceforringelse for de svageste ældre

SSU-31-03
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om afskaffelse af klippekortsordningen i hjemmeplejen, da
det forringer de ældres muligheder for aktiviteter, der kan fastholde borgerne i eget liv og give øget
selvbestemmelse

SSU-31-04
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om afskaffelse af klippekortsområdet på
plejeboligområdet, da det vil betyde en forringelse af den enkelte beboers livskvalitet

SSU-31-05
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om afskaffelse af pulje til aktiviteter, ledsagelse m.v. til
beboere på plejeboligområdet, fordi beboerne vil opleve en mindre afvekslende hverdag. Derudover
kan vi frygte en øget brugerbetaling.

SSU-31-06
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om bortfald af ekstra tid til dialog i hjemmeplejen. Ældre
Sagen finder det uhyre vigtigt, at der er tid til dialog hos borgerne. Idet vi frygter at
rehabiliteringsindsatsen kan være forgæves.

SSU-31-08
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om omlægning af pædagogiske ressourcer på
plejeboligområdet. Ældre Sagen finder det vigtigt for aktiviteterne, at der er pædagoger til rådighed
i plejeboligområdet.

SSU-31-10
ÆS kan ikke befale forslaget om inddragelse af ekstra medarbejdertid til borgere i den terminale
fase, da det strider imod intensionerne i værdighedspolitikken.

SSU-31-11A + 11B
Vi kan ikke anbefale forslaget om reducering i madmorbudgettet, da det strider imod intentionerne
om levebo-miljø.

SSU-31-12ABC og 13AB
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslagene om ændret serviceniveau i praktisk hjælp, da det vil
medføre yderligere egenbetaling, som i høj grad vil ramme de svageste ældre. Ligesom vi frygter
for den forsatte hygiejne og sundhedstilstand.

SSU-33-06
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om mindre lagerbeholdning af rollator og hjælpemidler, da
det kan medføre store gener, som bl.a. flere liggedage på hospitalet, samt forringelse af
rehabiliteringsforløb.

SSU-32-15
Ældre Sagen kan ikke acceptere spareforslaget, da det vil ramme den allersvageste del, og være i
strid med den politiske vision om et godt og aktivt liv for alle. Man fratager dem muligheden for
selvvalgt deltagelse i besøg hos familie, fritidsaktiviteter, ture i naturen m.m.

SSU-32-20
Reduktion i aften- og weekend timer på Røbo
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om reduktion i aften- og weekendtimer på Røbo, da det vil
betyde at beboerne ikke kan modtage hjælp i disse perioder til f.eks. toiletbesøg, anden hygiejne,
spisning m.m.. Det vil yderligere betyde, at beboerne skal klargøres til natten tidligere, og at de vil
være mere alene i weekenderne.

SSU-33-11
Ældre Sagen kan ikke anbefale forslaget om ophør af ekstra ernæringsmæssige tilbud på
Rehabiliteringscenter Sønderbo, da det vil få betydning for borgere med forringet ernæringstilstand.

Ældre Sagen anbefaler at alle spareforslagene ses i sammenhæng med kommunens ældre- og
værdighedspolitik

Med venlig hilsen
Birger Rasmussen

