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Besparelser fjerner voksne
Denne sektions forside

HER KAN DER SPARES
Når politikerne skal lægge næste års budget, 
skal der fjernes 71,4 millioner kroner fra børn- 
og ungeområdet. 
Sådan ser tallene i hvert fald ud lige nu, og 
derfor præsenterer Børn- og Ungeforvaltningen 
en række spareforslag for i alt 72,2. 
Det er forslag, udvalgspolitikerne skal drøfte på tirsdag. 
Her er et udpluk.

26,1 millioner 
– ca. 60 stillinger
Der må være 40 elever til én voksen i 
20 procent af de understøttende undervisningstimer

Pædagoger skal stå for 70 procent af den 
understøttende undervisning, lærerne for 30 procent. 
I dag er fordelingen 50-50

Færre penge til specialtilbud

Mindre hjælp til skoler med store klasser

Fagtimer ændres til understøttende undervisning

To Vollsmose-skoler mister den ekstra daglige 
lektion, de yngste får som integrationsindsats

Profilspor på Hjalleseskolen og 
Provstegårdskolen forsvinder

Skolehaveprojektet Haver til maver 
bliver ikke udvidet

Svømmeundervisningen halveres 
fra 40 til 20 lektioner

Central vikarpulje bliver nedlagt

SKOLERNE

21,1 millioner 
– ca. 55 stillinger
Åbningstiden skæres ned fra
 51 timer om ugen til 49 timer

Der skal være flere pædagogmedhjælpere 
frem for pædagoger 

Musikbørnehaver nedlægges

En tidligere økonomisk håndsrækning 
trækkes tilbage

Den millionpulje, der bl.a. dækker udgifter 
til vikarer ved langtidssygdom, bliver mindre

Færre regionspædagoger 
til at støtte børn med særlige behov
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Odense: - Kære politikere. Det 
her er et billede på en by, der 
siger stop.

Sådan lød det fra forældre, 
bedsteforældre og faglige or-
ganisationer, da de i januar 
fyldte Flakhaven for med ord, 
fakler og bannere at demon-
strere mod besparelser på 
børn- og ungeområdet på 28 

millioner kroner.
Deres ord blev hørt, og en 

hurtig politisk forhandling på 
rådhuset resulterede i et en-
gangsbeløb på 20 millioner 
kroner til børnene.

For en sådan kortsigtet 
løsning var o.k., når der nu 
pludselig viste sig et rødt po-
litisk flertal for at lade kom-
muneskatten stige, forklarede 
borgmester Anker Boye (S).

Så ville det nemlig være den 

langsigtede løsning, lod han 
forstå.

Men den lader vente på sig, 
for det er endnu uvist, om 
Odense får lov - den slags skal 
der søges om - til at hente et 
ekstra antal millioner i skat-
teindtægter.

Derfor er flere af de ud-
skældte besparelser nu til-
bage. Og der er kommet flere 
til: Tirsdag skal politikerne i 
Børn- og Ungeudvalget ind-
lede diskussionen af, hvordan 
der i 2017 kan findes bespa-
relser for 71,4 millioner kro-
ner.

Anbringelser og bidrag
Forvaltningen foreslår - igen 

- blandt andet at lade én vok-
sen stå alene med 40 elever  
i nogle af undervisningsti-
merne i skolen, at lade et 
antal pædagoger i daginsti-
tutionerne blive erstattet af 
medhjælpere, at skære i støt-
ten til børn med særlige be-
hov - og at lukke Jernalder-
landsbyen.

Derudover peger forvalt-
ningen også på kortere åb-
ningstid i vuggestuer og bør-
nehaver og markant færre 
klub- og ungdomsskoletilbud 
som sparemuligheder.

Manglen på millioner skyl-
des blandt andet stigende - og 
ikke som ventet faldende - 
udgifter til anbringelsesom-

Udskældte spareforslag hiv
 ■Det er ikke ukendte spareforslag, politikerne 

i Børn- og Ungeudvalget nu skal diskutere. 
Nogle var i også i spil og blev reddet i januar. 
Men nu er der kommet flere til 

 ➤Fire meninger

Odense: Det er slemt, en ka-
tastrofe, ubærligt og i den 
grad et skridt i den forkerte 
retning.

Forældre og faglige orga-
nisationer er frustrerede og 
stærkt kritiske over for udsig-

ten til endnu en runde mil-
lionbesparelser på børn- og 
ungeområdet.

Af Camilla Ahlmann-Jensen
caje@fyens.dk

- Vi beder ikke om guldbananer

 Flemming 
Linnebjerg 
Rasmussen, 
formand for 
Odense For-
ældreorgani-
sation: 
Det er en 

katastrofe og super demo- 
tiverende, at vi er tilbage  
i den samme diskussion igen. 
Det er vigtigt at huske, at vi  
i Odense ikke står på en  
bjergtop og skærer. Vi står 
ikke i en privilegeret situa-
tion, hvor vi beder om røde 
løbere ved børnehusene og 

guldbananer. Vi står i en dår-
lig situation, hvor der har væ-
ret skåret massivt de seneste 
år - og nu skal der skæres 
igen. De fjerner al den kvali-
tet, der giver trivsel, omsorg 
og velvære, så det bliver ren 
opbevaring. Jeg synes, politi-
kerne skal kigge sig omkring 
i kommunens kasser og lede 
efter andre løsninger. I januar 
tog det byrådet 22 minutter 
at finde 20 millioner kroner - 
måske kan det lade sig gøre 
igen. De skal i hvert fald se, 
hvor langt de kan komme ad 
den vej.

 Britta Bang, 
skolebe-
styrelses-
formand på 
Tingløkke-
skolen:  
Det her er 
slemt, for der 

mangler penge på skolerne  
i forvejen. Vi er der, hvor vi er 
ude i ikke at kunne indfri  
forældrenes forventninger til 
folkeskolen om, at der skal 
være en voksen i hver klasse, 
og at der er hjælp til børn 
med indlæringsvanskelig-
heder og andre særlige be-

hov. Det kan vi ikke honorere, 
og det skal politikerne melde 
ud - at de lægger vores skoler 
ned. Jeg tænker også, at  
vi bliver nødt til at køre valg-
kamp på det her. At vi vil have 
velfærd og ordentlig folke-
skole. De røde partier reddede 
os sidst (i januar, red.), og det 
må de gøre igen. For nu går 
det ikke mere. Og er vi egent-
lig så langt, at vi er ude i, at 
der burde lukkes små skoler? 
Har kommunen overhovedet 
råd til at drive det antal sko-
ler, der er nu?

 Anne-Mette 
Kæseler  
Jensen, for-
mand for 
Odense Læ-
rerforening:  
Jeg synes, 
det er meget, 

meget sørgeligt, og det er så 
meget et skridt i den forkerte 
retning. Det er ikke ret lang 
tid siden, vi stod sammen  
på Flakhaven - politikere,  
forældre, faglige organisatio-
ner - og blev enige om, at  
børnene skulle prioriteres 
og ikke bespares. Det her er 

ubærligt og må få alarm-
klokkerne til at ringe, for det 
er en bombe under hele  
folkeskole-tanken. Odenses  
folkeskoler er i forvejen ramt 
på karaktergennemsnit og 
elevtrivsel, og der er en  
kæmpe inklusionsopgave, 
hvor det både går ud over 
børnene og samfundøkono-
mien, hvis den ikke lykkes. 
Der må findes nogle politiske 
løsninger også på landsplan 
- der skal ses på ompriorite-
ringsbidraget, og også om det 
kan lade sig gøre at lade skat-
ten stige.

 Heidi Lykke 
Schultz, fæl-
lestillidsre-
præsentant 
hos Bupl: 
 Det er fryg-
telig mange 
penge, og vi 

er inde og pille ved kvaliteten. 
Og beløbet er især højt, når 
man tænker på, hvor mange 
besparelser Børn- og Unge-
forvaltningen har været udsat 
for de seneste mange år. Det 
kan godt være, det ligner en 
god løsning nu, og at pengene 
skal findes. Men problemet 

er bare, at regningen risike-
rer at blive så meget større, 
fordi mange børn senere skal 
samles op. Og så er spørgs-
målet, om der er råd til det. 
Det er rigtig fint at gå fra at 
være en stor dansk by til en 
dansk storby, og havnebadet 
og de store bygninger er fine. 
Men hvis vi hele tiden sparer 
på børnene og borgerne, hvor 
fed en by er det så lige? Vi 
skal ikke længere tilbage end 
januar, hvor det lykkedes at 
finde 20 millioner i en anden 
forvaltning - det må kunne 
lade sig gøre igen.
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 ➤Konfrontation

 ■Børn- og ungeråd-
mand Susanne Crawley 
Larsen (R) erkender, at 
besparelserne er svære 
og får store konsekven-
ser, men hun ser ingen 
anden udvej

 ■ I spareforslagene beskriver 
forvaltningen, at det faglige 
niveau vil falde, at eleverne 
ikke får udnyttet deres poten-
tiale, at serviceniveauet forrin-
ges, at både børn og voksnes 
trivsel bliver dårligere. Hvor-
dan kan du forsvare det?
- Jeg kan ikke så meget andet. 
Hvis de her besparelser bliver 
gennemført får det konse-
kvenser for, hvordan det er at 
være ansat som for eksempel 
lærer og pædagog i Odense, 
og børn og forældre vil også 
mærke det. Men jeg ser ingen 
anden mulighed end at løse 
den opgave, jeg har sammen 
med Børn- og Ungeudvalget.

 ■Hvordan vil børn og foræl-
dre mærke det?
- For at tage et eksempel, så 
er der forslag om at ændre i 
daginstitutionernes åbnings-
tid. Og man vil opleve, at den 
hjælp, der i dag er til klas-
ser med mange elever, bliver 
mindre. 85 procent af for-
valtningens udgifter består 
af lønninger, og derfor er det 
der, vi kan skære. Vi har ikke 
blomsterkasser, vi kan spare 
på, eller lade være med at 
sætte regnsensorer op. Den 
slags muligheder har vi ikke 
- det hele handler om men-
nesker. Og jeg vil gerne sige, 
at det her er den sværeste 
opgave, jeg har haft i min tid 
som rådmand.

 ■Du siger, der ikke er andre 
løsninger, men en mulighed 
er vel også at lukke skoler el-
ler lave større skoledistrikter 
og på den måde hive penge ud 
af den dyre struktur, I har talt 
så meget om. Hvorfor ikke gå 
den vej?
- Jeg må forholde mig til den 
virkelighed, der er. Der er 
skrevet ind i budgetforliget, 
at vi ikke vil lukke skoler, og 
der er ikke et bredt flertal for 
større skoledistrikter.

 ■Men kan alternativerne ikke 
blive så meget værre, at for-
slagene kan komme på bordet 
igen?
- Det har ikke været en mu-

lighed, og det er ikke min vir-
kelighed. Det er også vigtigt 
at sige, at det her er forvalt-
ningens forslag, og at budget-
tet ikke er vedtaget endnu.

 ■ Er der noget i forslaget, du 
ikke vil være med til?
- Nej.

 ■Hvad gør mest ondt?
- Forslaget om at ændre på 
balancen mellem lærere og 
pædagoger i den understøt-
tende undervisning, så der 
kommer færre lærere, gør 
ondt på mig. Det handler om 
lektiehjælp og faglig under-
støttelse, og der spiller lære-
ren en vigtig rolle.

 ■ I januar blev der fjernet en 
god bid af børnebesparelserne, 
og nogle vil måske forvente 
- eller håbe - at der igen kan 
findes penge i andre forvalt-
ninger. Er der grund til det?
- Jeg har valgt at sige, at den 
her opgave løser vi i Børn- og 
Ungeudvalget. Og så vil jeg 
ved siden af arbejde for en 
skattestigning, og for at børn 
og unge også bliver tænkt ind 
i vækststrategien.

 ■Du taler meget om forebyg-
gelse, men med besparelserne  
risikerer I, at det bliver dyrere i 
sidste ende, fordi flere børn får 
brug for hjælp på sigt. Hvorfor 
er det klogt?
- Jeg ved ikke, om det er 
klogt. Men jeg ved ikke, om 
jeg kan finde noget, der er 
mere begavet end det her.

 ■Der vil komme massive 
protester fra forældre og med-
arbejdere. Hvad er dit svar til 
dem?
- Jeg synes, de skal protestere, 
og jeg kan godt forstå, de har 
behov for at reagere. Det er 
omfattende, det her.

 ■Der er stadig en chance for, 
at Odense får lov til at hæve 
skatten, og det er også uvist, 
hvad der præcis sker med rege-
ringens omprioriteringsbidrag. 
Hvor meget tror du, der reali-
stisk set skal spares på børn og 
unge, når budgetforhandlin-
gerne er færdige til efteråret?
- Det må tiden vise. Vi kan 
hver især have vores håb og 
forestillinger, men jeg har 
ikke noget bud på det. 

Af Camilla Ahlmann-Jensen
caje@fyens.dk

Rådmand: Det er 
min sværeste opgave

12,2 millioner 
– ca. 30 stillinger
Der bliver færre klubber efter skoletid

De tre ungdomsskoler lægges sammen til én

Der bliver ikke længere 
arrangeret kommunale blå mandage

Jernalderlandsbyen lukker

UNGDOMSOMRÅDET

12,8 millioner 
– ca. 14 stillinger
Færre aktiviteter i musikskolen

Mindre sundhedspleje i folkeskolen

Færre embedsfolk i forvaltningen

ANDET

Der bliver ikke længere
arrangeret kommunale blå mandage

Jernalderlandsbyen lukker

Færre embedsfolk i forvaltningenk

orslag hives frem igen

rådet og regeringens omprio-
riteringsbidrag, der betyder, 
at kommunerne skal skære en 

procent af budgetterne hvert 
år frem til 2019, så regeringen 
kan prioritere pengene.

For Odense Kommune re-
sulterer det i, at der næste år 
skal afleveres 85 millioner 
kroner.

Det er endnu uvist, om re-
geringen sender en sum af de 
penge tilbage til kommuner-
ne - og hvad kronerne i så fald 
skal bruges til.

- Men vi skal forholde os 
til den virkelighed, vi kender, 
og aflevere et budgetbidrag 
i balance, siger børn- og un-

gerådmand Susanne Crawley 
Larsen (R), der derfor ikke ser 
andre muligheder end at fin-
de besparelserne.

Siden 2012 er der sparet 
269 millioner kroner i Børn- 
og Ungeforvaltningen.

Forvaltningen har i år et 
budget på 2,7 milliarder kro-
ner, og der er cirka 6200 med-
arbejdere.

Af Camilla Ahlmann-Jensen
Grafik: Gert Ejton
caje@fyens.dk, ejton@fyens.dk

 ■ I januar var Flakhaven fuld 
af folk, der demonstrede mod 
børnebesparelser. Nu venter 
nye sparekrav.   
Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Se spareforslagene på mitfyn.dk
På tirsdag vil  Børn- og Ungeud-
valget tage en indledende drøf-
telse af de spareforslag, forvalt-
ningen nu har lagt frem.
Og så vil politikerne  på ud-
valgsmødet  7. juni tage endelig 
stilling til, hvor de mener, mil-

Det videre forløb

lionerne skal findes.
Den beslutning vil  indgå, når 
kommunes samlede  budget for-
handles på plads til efteråret.


