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Høringssvar vedr. budget 2022-25 af 4. august 2021 
 
Indledningsvist vil skolebestyrelsen (som sidste år) gøre opmærksom på den meget korte tidsfrist 

for dette høringssvar. Det er slet ikke rimeligt at så vigtigt et emne som budgettet for de kommende 

år skal hastes igennem for dem, som skal afgive høringssvar. Vi opfordrer på det kraftigste endnu en 

gang Kommunen til at ændre sine processer, så der kan afsættes mere tid til høring inden behand-

ling i fagudvalgene. 

 

Skolebestyrelsen fremsender nu kortfattet høringssvar, som kan indgå i fagudvalgenes budgetbe-

handling og vil inden 20. august 2021 fremsende uddybende høringssvar, som yderligere kan indgå 

i Økonomiudvalgets behandling. 

 

Skolebestyrelsen har besluttet at udtale sig konkret om nedenstående områder i budgetafdækninger-

ne under henvisning til Kommunens vision om at være børnenes og familiernes by! 
 

Budgetafdækning under Børne- og Uddannelsesudvalget  

Almenområdet, folkeskoler   
Factor 1 - Nettoudgifter 

Af graf 1 fremgår det at Hvidovre Kommune har en nettodriftsudgift pr. 6-16-årige på 80.100 kr.  

for 2020. Af budgetafdækningen sidste år fremgik det at Hvidovre Kommune havde en nettodrifts-

udgift pr. 6-16-årige på 90.900 kr. i 2018. Der er således sparet 10.800 kr. per elev svarende til 

11,9%.  I 2020 blev der budgetteret med en rammebesparelse på 6,6 mio.kr., som så øges til 9,8 

mio.kr. for 2021 og 2022. 

Samlet set er budgetændringen for 2022 en besparelse på 2,9 mio.kr. i forhold til 2020, men hvor 

man fra 2018 til 2020 skulle spare 13,1 mio.kr. 

Af figur 3 fremgår det, at udgifterne i Hvidovres folkeskoler som går til ledelse og administration er 

5,83% i 2020, hvilket er 1,33 procentpoint (eller 18,6%) mindre end gennemsnittet blandt de kom-

muner vi sammenligner os med, hvilket er resultatet af tidligere store besparelser på dette område. 
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Skolebestyrelsen finder besparelsesforslaget stærkt bekymrende. Specielt med afsæt i at udgifter til 

ledelse og administration allerede er kraftigt beskåret og ligger under de kommuner vi sammenlig-

ner os med. 

Den foreslåede besparelse vil nødvendigvis betyde, at vi vil være tvunget til at skære i de ”varme 

hænder” og det vil for Risbjergskolen svare til omkring 1 mindre lærerstilling. 

Af tabel 3 fremgår det at sygefraværet for Hvidovre Kommunes lærere i procent for 2019 er steget 

med 1,0 procentpoint fra 2018 til 5,3% hvilket rangerer Kommunen som nr. 80 blandet landets 

kommuner. Skolebestyrelsen frygter lærerne presses yderligere med store besparelser i 2020 og 

yderligere besparelser i 2021 og 2022 og dermed er der også større risiko for at sygefraværet vil sti-

ge, hvilket blot presser de resterende lærere yderligere.   

Det er ikke nemt at rekruttere lærere og med endnu mere pressede arbejdsvilkår i fremtiden, vil det-

te ikke blive nemmere. Skolebestyrelsen opfordrer på det kraftigste til ikke at skære i driftsudgifter-

ne sammenlignet med 2020, da disse allerede er skåret væsentligt i forhold til 2018. 

Investeringsoversigt (anlægsbudget 2022-2025) 
Skolebestyrelsen ser med tilfredshed at haller ved Risbjergskolen stadig er med i investeringsover-

sigten, men er naturligvis kede af at projektet udskydes et år. Risbjergskolen har mange firesporede 

årgange (selvom skolen er tresporet) og dette presser skolen fysiske rammer inklusive skolens hal-

ler. 

- - -  

Skolebestyrelsen appellerer kraftigt til Hvidovres Kommunalbestyrelse om at behandle Hvidovres 

folkeskoler og SFO’er med den allerstørste omtanke, og specielt søge andre økonomiske løsninger 

end driftsbesparelser på disse i 2022, da vi er blevet beskåret væsentligt de seneste år. 

Vi står naturligvis til jeres rådighed for eventuelle drøftelser, opklarende spørgsmål eller andet. 

 

Med venlig hilsen 
 
Risbjergskolens skolebestyrelse 
 
v/Carsten Gutfeld Telling, formand 
 


