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12. august 2016 

Hvidovre Kommune 

Børne- og Undervisningsudvalget. 

 

Budget 2017 

 

Hvidovre Lærerforening har fuld forståelse for, at det er en vanskelig opgave, kommunalbe-

styrelsen har fået med budgettet for 2017. En ubalance på 35 mio. kr. er en udfordring. Vi hå-

ber meget, at denne ubalance kan nedbringes noget, dels gennem tilskud fra § 19-ansøgningen, 

dels gennem forbedrede konjunkturer på andre områder. 

 

Direktionen har udsendt et katalog til den politiske drøftelse. Dette katalog baserer sig på de 

budgetafdækninger (analyser), der blev udarbejdet i februar – april. 

 

Vi vil i dette høringssvar udelukkende forholde os til forslag 12 i kataloget, ”Folkeskoler, til-

pasning til landsgennemsnittet”.  

 

Vi vil indledningsvis gøre opmærksom på en fejl i opstillingen. Ved en besparelse på 10,36 

mio. kr. er der ikke tale om at spare 1,1 %, men 2,7 %. Den samlede økonomiske ramme for 

området er 378,8 mio. kr. Grunden til fejlen er, at der ikke i procentberegningen er taget højde 

for 5/12 udmøntningen. 

Analysen peger på, at forskellen til landsgennemsnittet bl. a. skyldes, at lønudgifterne er høje-

re i hovedstadsområdet end i resten af landet. Som eksempel kan nævnes, at en nyuddannet 

lærers grundløn er 880 kr. højere om måneden i Hvidovre end i Herning. 

 

Analysen fra foråret sammenligner også udgiften til folkeskolerne med 5 sammenlignelige 

kommuner – Glostrup, Rødovre, Tårnby, Ballerup og Helsingør. Kommunerne er ikke tilfæl-

dig udvalgt, men udvalgt i samarbejde med KL, fordi de ligner Hvidovre på skoleområdet. 

Udgiften til folkeskolen ligger i disse kommuner i gennemsnit 3.400 kr. højere pr. 6 – 16 årig. 

Det svarer til, at vi skulle have tilført 23,5 mio. for at komme op på samme niveau som disse 

kommuner. 

 

Analysen peger på to områder, der har indflydelse på den samlede udgift. Klassekvotienten og 

lærernes undervisningsandel. 

Klassekvotienten i Hvidovre ligger over landsgennemsnittet og er næsthøjest blandt de 6 

sammenligningskommuner. Analysen peger på, at en forøgelse af klassekvotienten vil give 

udfordringer i forhold til skoledistrikterne. Vi vil tilføje, at en af grundene til, at flere vælger 

privatskoler er, at man har lavere klassekvotienter.  

Lærernes undervisningsandel i Hvidovre ligger over landsgennemsnittet og er højest blandt 

sammenligningskommunerne. Hvis man hæver undervisningsandelen, vil det betyde, at en 

række andre opgaver ikke kan udføres eller dårligere forberedt undervisning med dårligere 

kvalitet og sandsynligvis dårligere resultater for eleverne til følge. 

 
 



Endelig kan der fjernes deciderede opgaver fra skolerne. Vi har dog ikke fantasi til at komme 

med forslag til ikke-relevante skoleopgaver. Hvis man beslutter at spare på skoleområdet, må 

det også politisk besluttes, hvilke opgaver der skal ned- eller bortprioriteres. 

 

Hvidovre er børnene og familiernes by. Det skal den gerne blive ved med at være. Befolk-

ningsprognosen fra KL viser, at antallet af 6 – 16 årige stiger med 10,7 % de næste 10 år. Vi 

skal give disse elever et godt folkeskoletilbud. Det gør vi ikke ved at skære på folkeskolen. 

Man er til gengæld nødt til allerede nu at overveje, hvordan der skaffes plads til de kommende 

elever. 

 

Endelig vil vi pege på, at arbejdet på skolerne har været inde i en positiv udvikling. Det er 

fortsat relativt let at ansætte kvalificerede lærere i Hvidovre, hvilket de fleste andre kommuner 

har problemer med. Der arbejdes med reformen og inklusion. Men det er absolut ikke uden 

udfordringer. Specielt inklusionen kræver støtteforanstaltninger. Ved besparelser vil det være 

nærliggende at frygte, at netop disse støtteforanstaltninger bliver formindsket. Det vil betyde, 

at det vil være vanskeligere at inkludere elever med særlige behov, til skade for eleverne. 

Så vil vi også gøre opmærksom på, at skolerne i forbindelse med ændringen af skolelederbe-

sparelsen, blev pålagt en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. 

 

Analysen sammenligner udgiften til folkeskolen pr. 6 – 16 årig. Hvis man i stedet ser på udgif-

ter til folkeskolen/elev, er tallene i følge Indenrigsministeriets nøgletal følgende: 

 

Udgift til folke-

skolen/elev 

2014.  

IM nøgletal 

Rød-

ovre 

Glos-

trup 

Balle-

rup 

Hel-

singør 

Tårnby Hvid-

ovre 

De 6 

kom-

muner 

Hele 

landet 

 71.543 68.988 66.966 66.764 62.105 61.535 65.779 61.927 

 

Her ligger Hvidovre altså både under sammenligningskommunerne og under landsgennem-

snittet. 

 

 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst 

Kredsformand 


