
Høringssvar til budget 2023 

Indledningsvis vil vi anerkende, at budget 2023 er præget af en meget stram økonomiaftale som i 

kombination med serviceloftet gør det til en svær opgave at skabe et tiltrængt løft til den kommunale 

service – herunder skoleområdet. 

Dernæst vil vi ligeledes anerkende, at der i budgetforslaget tages de indledende initiativer til at styrke den 

forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, idet det på sigt vil kunne medvirke til, at flere 

elever vil kunne rummes i folkeskolen. I budgetmaterialet er det er dog ikke tydeligt for os, hvilke 

konsekvenser det vil have på det voksenspecialiserede område, at der overflyttes midler til det 

børnespecialiserede område.  

Vi har to kommentarer til konsekvensen af budget 2023 på skoleområdet. 

1) I budgetbemærkningerne fra Udvalget for Børn og Skole fremgår det på side 4, at ”på skoleområdet 

er budgettet faldende fra 2023 og frem. Det skyldes primært et forventet fald i antallet af børn i 

alderen 6-16-år jf. Holbæk Kommunes befolkningsprognose”. På side 6 anføres det endvidere, at 

”der forventes et markant fald i hele perioden, hvor faldet primært sker på skolerne Tølløse Skole, 

Gislinge Skole, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup Skole, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse, Knabstrup 

og Undløse Skole. Modsat er der en større stigning på Tuse og Udby Skole, Ågerup og Vipperød 

Skole samt i antal Ukrainebørn”. Med den meget store byggeaktivitet, der pt og fremadrettet 

foregår i og omkring såvel Holbæk by som andre steder i kommunen, fx Vipperød er det fra vores 

synspunkt et yderst usikkert grundlag, når der samlet set budgetteres ud fra et forventet (markant) 

fald i elevtal set hen over overslagsårene. Da det er dette grundlag, der overordnet set udgør de 

økonomiske tildelinger på skoleområdet, er det væsentligt for os at gøre opmærksom på, at hvis 

der viser sig at være status quo eller måske endda en elevtilvækst samlet set, så skal dette 

selvfølgelig også afspejles i den økonomi, der afsættes til skoleområdet. Tildelingsmodellen 

beskriver, hvordan skolerne tildeles økonomi, men hvis der først overordnet er budgetteret (for) 

lavt ud fra en forventning, som er usikker, så kan det være svært efterfølgende at finde den 

nødvendige økonomi, hvis prognoserne viser sig at være for pessimistiske med hensyn til det 

fremtidige elevtal. 

2) Vi har et væsentligt ankepunkt i forhold til, at det af tabel 3a fremgår, at der fortsat ikke afsættes 

midler til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Vi har gentagne gange i forbindelse med 

høringssvar til budgetter gjort opmærksom på de meget uheldige konsekvenser det har, når der 

ikke er mulighed for at lærerstaben har mulighed for at efter- og videreuddanne sig. Med dette 

budget lægges der endnu en gang op til, at der i budget 2023 og overslagsårene ikke afsættes 

penge til dette meget vigtige område. Systematiseret efter- og videreuddannelse er en vigtig 

forudsætning for, at lærerne kan give eleverne kvalificeret og tidssvarende undervisning, og derfor 

er det et meget stort problem, at det nu i så mange år ikke har været prioriteret i Holbæk 

Kommune. 
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