
 
 
 

5. september 2022 

 
Fælles høringssvar vedr. Borgmesterens budget oplæg 2023-29 fra Skolelederforeningen og DLF. 

 
På Skolelederforeningen, Allerød afdelingen og Allerød-Hørsholms Lærerforenings vegne vil vi 
hermed kommentere på borgmesterens budgetoplæg. 
Skolelederforeningen, Allerød afdelingen og Allerød-Hørsholm Lærerforening er vidende om, at 
kataloget er et bestilt arbejde af Byrådet. Og Vi forstår, at kommunen er presset økonomisk af en 
stram økonomiaftale mellem KL og Finansministeriet samt stigende omkostninger og inflation, 
hvilket har betydning for Allerød kommunes økonomi og samlede sparebehov. 
På den baggrund, mener vi at det er ekstra vigtigt, at vores to foreninger giver et samlet 
høringssvar, da vi er, ”sammen om folkeskolen” og i fællesskab skal løse den opgave byrådet stiller 
os. 
Vi henviser til vores seneste høringssvar, men vil gerne kommentere at borgmesterens i sit 
budgetoplæg lægger samtlige punkter fra BDOs katalog til forhandling. I den forbindelse er det 
vigtigt for os endnu engang at gøre opmærksom på hvilken betydning det har for børne- og 
ungeområde med disse store besparelser der lægges op til. 
 
Hænder før mursten 
Vi vil gerne opfordre til at der i forhandlingerne prioriteres ”Need to have og nice to have”. ”Need 
to have” er hænder! Vi har brug for kvalificeret uddannet personale for at kunne løse de 
komplekse problemstillinger vi stå i, dagligt. Den økonomiske situation kalder på hænder før 
mursten! 
 
Løft af folkeskolen 
Ved budgetforlig 2022 fjernede Byrådet de såkaldte ”Løft til folkeskolen” midler. Det 
var de ekstra midler, som kommunerne skulle øremærke til folkeskolen og som de 
seneste to år har været lagt ud i skolernes budgetter. I Allerød Kommune var dette 
beløb i 2022 = 2,4 mio. kr. og i 2023 tager i yderligere 2,4 mio. kr.  så allerede her vil vi 
gøre opmærksom at på midlerne til et ”Løft af folkeskolen” er taget fra skolerne og er 
blevet lagt i kommunekassen.  
 
Effektivisering 
Der lægges i borgmesterens budgetoplæg op til effektiviseringer på 0,6%. På 
skoleområdet har det de seneste år været svært at finde flere effektiviseringer, derfor 
vil dette forslag betyde en rammebesparelse på skoleområdet, som vi kan lægge oven i 
det der måtte findes i servicereduktionskataloget.  
 
Digitale læringsplatforme 
De digitale læringsplatforme er lærernes arbejdsredskab i en digitaliseret hverdag. Hvis 
puljen reduceres eller fjernes vil skolerne hver især skulle indgå aftaler med forskellige 
udbydere hvilket vil betyde dyrere aftaler, øgede udgifter på skolerne og forskelligt 
serviceniveau på Allerød kommunes skoler. Det vil udfordre det fælles skolevæsen og 



de stordriftsfordele der er ved at vi sammen aftaler og indkøber de platforme vi vil 
bruge. 
 
Kompetencemidler 
Fjerner man kompetencemidlerne har det stor betydning for personale og elever. Vi har 
en kompleks opgaveløsning på skolerne, der kræver en løbende kompetenceudvikling. 
Hvis muligheden for kompetenceudvikling forringes vil det have konsekvenser for det 
personale vi har ansat og måske især de nye personaler vi skal tiltrække. Hvis vi ikke kan 
lave en løbende kompetenceudvikling på skolerne er Allerød ikke en attraktiv kommune 
at arbejde i. 
 
Kære Borgmester og byråd  
Ønsker I, fastholdelse af kompetent personale, rekruttering af dygtige 
fagprofessionelle, attraktive arbejdspladser og stadig har et ønske om, at være en 
attraktiv børnekommune vil vi opfordre til, at I prioriterer børne- skole området i de 
kommende forhandlinger om kommunens økonomi. 
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