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Høringssvar til Budget 2019-22 

 

I det tekniske budgetforslag, og omprioriteringskataloget til budget 2019-22, er der lagt op til en række 

initiativer, som vi vurderer, vil betyde forringelser for medarbejderne på skolerne i Lejre Kommune. 

 

Lejre Lærerforening er bekymret for, om de omprioriteringer, der lægges op til i budgetforslaget, vil 

medføre at Lejre Kommune vil få svært ved at leve op til tidligere beslutninger, der er vedtaget politisk 

for folkeskolen. Det er beslutningen om tidlig indsats for børn og unge, og kommunens arbejde med det 

sammenhængende børneområde.  

 

Kommunalbestyrelsen har for folkeskolen vedtaget strategier, som fx suveræne skoler og berigende 

læringsmiljøer. Lejre Lærerforening tvivler på, at det vil være muligt at kunne leve op til de strategier 

med budget 2019. 

 

For at medarbejdere og ledere skal kunne lykkes med dette, kræver det, at der er det nødvendige antal 

medarbejdere og økonomiske ressourcer tilstede. 

En reduktion i medarbejderstaben, som nævnes flere steder i omprioriteringskataloget, vil føre til et 

øget arbejdspres på de resterende medarbejdere, som igen kan medføre øget sygefravær, manglende 

arbejdsglæde og dårligt arbejdsmiljø. 

 

Yderligere er Lejre Lærerforening bekymret for, om medarbejderne på skolerne i Lejre Kommune kan 

levere den nødvendige kvalitet og det serviceniveau, som er besluttet i kommunen. 

Resultatet af social kapitalmålingen i 2017 viste, at et af de områder, der scorede lavest, var tid til 

opgaveløsningen. Dette afhjælper budget 2019 på ingen måde. 

Med forsat manglende tid til at løse opgaverne, samt tid til kerneopgaven, er Lejre Lærerforening 

bekymret for, om det vil være muligt at fastholde nuværende medarbejdere, endsige rekruttere nye til 

kommunen.  

Ovenstående faktorer er med til, at den kvalitet i kerneopgaven og det serviceniveau, som bliver leveret 

til borgerne, vil falde. 

 

Vi anerkender det nødvendige i gode og tidssvarende skoler, daginstitutioner, plejehjem og ældrecentre, 

men det skal holdes op mod de konsekvenser som omprioriteringerne vil have for medarbejderne, samt 

de tidligere politiske beslutninger kommunalbestyrelsen har taget. 

 

 

Venlig hilsen 
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