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2,7 millioner kan hentes ved, at lærerne underviser mere – lærernes formand advarer:

Kommunens spareøvelse
kan koste 10 lærere jobbet

 
 
 
 
Af Jakob Marschner

KOMMUNEØKONOMI
I sidste skoleår underviste lærerne på Born-
holm 715 timer hver i gennemsnit. Lederne i 
0. klasserne underviste i snit 781 timer.

Ved at i stedet at lade lærerne og 0. klasse-
lederne undervise 750 og 835 timer i næste 
skoleår kan kommunen klare sig med 10 læ-
rere mindre og i alt spare 2,7 millioner kro-
ner – og det dobbelte fra næste år igen.

Forslaget er en del af det sparekatalog, 
som kommunalbestyrelsen kan tage i brug i 
arbejdet med næste års budget. Men lærer-
nes formand advarer politikerne mod at 
gennemføre det.

– At skære 10 lærerstillinger væk er altså 
voldsomt. Det vil også give lærerne dårligere 
muligheder for at forberede sig, og det vil alt 
andet lige give en dårligere folkeskole, siger 
Christian Faurholdt Jeppesen, formand for 

Bornholms Lærerforening.
For tre år siden vedtog kommunalbesty-

relsen at lade lærerne undervise 746 timer 
om året, ikke langt fra de 750, som sparefor-
slaget nu lægger op til. Allerede i dag får læ-
rerne og lederne i 0. klasserne løn for at un-
dervise i henholdsvis 750 og 835 timer om 
året. Men det vil føre til en dårligere folke-
skole, siger lærernes formand.

– Jeg håber ikke, at politikerne gør brug af 
det forslag. For jeg synes, at folkeskolen på 
Bornholm er på vej i den rigtige retning. Så 
vil det være ærgerligt at bevæge sig den 
modsatte vej igen, siger Christian Faurholdt 
Jeppesen.

– Det kommer ikke bag på mig, at forsla-
get kommer, for det er jo først og fremmest 
lærertid, der koster penge i folkeskolen. Jeg 
er ikke glad for det, men jeg kan godt forstå, 
at forslaget er der i et år, hvor kommunen 
skal spare, siger han.

Ekstra penge kan blive holdt tilbage
Med sidste års budgetforlig fik Bornholms 
folkeskoler tilført fire millioner kroner eks-

tra hvert af de kommende år. Nu lægger et 
andet forslag i sparekataloget op til at holde 
næste års fire millioner kroner tilbage.

– Som jeg læser forslaget, handler det om, 
at planen kan blive sat på stand-by i et år, og 
at pengene så kan komme tilbage igen. Af 
flere onder er det her ikke et af de værste. For 
jeg kan selvfølgelig også godt se, at der skal 
spares, siger Christian Faurholdt Jeppesen.

– De ekstra penge blev givet, fordi vi skul-
le give en spand kul til den bornholmske fol-
keskole. Der er også lagt en plan for de pen-
ge, og det ser ud til at lykkes, for der bliver nu 
igen talt mere positivt om folkeskolen. Så 
det vil da være ærgerligt, siger han.

Det bekymrer også de bornholmske lære-
res formand, at en del i sparekataloget vil 
ramme børn og unge mere generelt. 

– Rigtig mange forslag i sparekataloget 
går på den forebyggende indsats. Det skal 
man passe på med, for det kan godt blive rig-
tig dyrt på den lange bane, siger Christian 
Faurholdt Jeppesen.

Ældre siger blankt nej til mindre rengøring og gulvvask
Af Jakob Marschner

KOMMUNEØKONOMI
Ellers tak til, at de ældre kun kan få gjort rent 
hver tredje eller fjerde uge – og vasket gulv 
hver sjette eller ottende. Og også blankt nej 
til at fjerne det klippekort, der giver de ældre 
ret til ekstra hjælp. Men også en accept af, at 
de ældre på Bornholm også må være med, 
når kommunen skal spare.

Det er reaktionen på sparekataloget fra 
Erik A. Larsen, formand for Bornholms Æl-
dreråd.

– At skære ned på rengøring og gulvvask 
er helt og aldeles uspiseligt. Hygiejnisk er 
det slet ikke forsvarligt. Mange ældre men-
nesker spilder på gulvet, når de spiser. Skul-
le der så ligge madrester på et gulv i to måne-

der? siger han.
– Jeg kan godt se, at der ligger op til 1,8 

millioner kroner at spare her, men her må vi 
bare sige, at vi kan vi ikke gå ind for. Rengø-
ringen har også allerede været presset i den 
ene budgetlægning efter de anden, siger 
Erik A. Larsen.

To hellige steder mere
Politikerne kan finde 2,7 millioner og 1,5 
millioner kroner ved at fjerne det klippe-
kort, der åbner op for ekstra hjælp til ældre, 
både i eget hjem og på plejecentrene. Heller 
ikke den ide er dog populær hos Ældrerådets 
formand.

– Jeg har fornemmet, at mange ældre er 
glade for klippekortet til ekstra hjælp. Det er 
selvfølgelig nogle store udgiftsposter, men 

jeg må bare sige, at det har haft stor effekt, 
siger han.

Erik A. Larsen kan heller ikke gå ind for at 
spare 1,8 millioner kroner ved at fjerne den 
hjælp til at spise, som nogle ældre får på ple-
jecentrene.

– At fjerne hjælpen til spisning er også 
problematisk. Der er mange småtspisende 
ældre, og her hjælper det altså, hvis der sid-
der en ved siden af dem, mens de spiser, si-
ger han.

Vådservietter ikke på tale i år
Erik A. Larsen fortæller, at han og Ældrerå-
det ikke kræver ældreplejen friholdt for at 
spare. Ud af de godt 18 millioner kroner, som 
ældreplejens del af sparekataloget løber op 
til, kan Erik A. Larsen umiddelbart godtage 

tre forslag, der tilsammen vil kunne spare 
godt fire millioner.

– Jeg har forståelse for, at også de ældre 
skal være med til at finde de nødvendige be-
sparelser. Vi kan ikke bare sige, at vi ikke vil 
være med. I Ældrerådet ser vi så vores opga-
ve til at være at mindske generne mest mu-
ligt for de ældre. Og der er nogle ting her, der 
gør rigtig ondt, siger han.

At erstatte vask med vand og sæbe med 
vådservietter i tiden mellem de ældres bad 
var den største varme kartoffel i ældreple-
jens del af sparekataloget sidste år. Vådservi-
etterne er ikke en del af kataloget i år.

– Det har de ikke turdet, siger Erik A. Lar-
sen.

 i Kommunens sparekatalog
Regionskommunen sendte fredag 
årets sparekatalog i høring. Katalo-
get rummer spareforslag for i alt 80 
millioner kroner.
De 80 millioner er fordelt, så alle 
områder bidrager ligeligt. Politikerne 
kan vælge at friholde eller give rabat 
til områder.
Næste års sparekrav er i øjeblikket 
cirka 50 millioner. Sparekataloget er 
på 80 millioner for også at give poli-
tikerne et råderum til større indsats 
nogle steder.
Sparekravet kan stadig ændre sig. 
Kommunen håber stadig at få flere 
penge fra staten.
Desuden kan politikerne vælge at tage 
penge fra kommunekassen eller sætte 
skatten op for at mindske sparekravet.

Kommunalbestyrelsen forhandler om 
næste års budget den 1. og 2. oktober.


