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Budgetforliget i Horsens Kommune  
For ca. 3 uger siden blev alle partier i Byrådet 

enige om Horsens Kommunes budget for 

2019. Som udgangspunkt er det positivt, at 

alle partier bakker op om næste års budget, 

som i øvrigt har overskriften: ”Et trygt 

fællesskab i udvikling”. – Men lad os kigge på, 

hvad budgettet kommer til at betyde for 

folkeskoleområdet. 

Selvom træerne absolut ikke vokser ind i 

himlen, er der dog flere positive ting i forliget 

set med folkeskoleøjne. Et overordnet signal 

fra politikerne er, at man ønsker at styrke 

kerneopgaverne og dermed grundvelfærden. 

Af andre positive signaler specifikt på vores 

område kan det nævnes, at der lægges op til 

en evaluering/revidering af kommunens 

inklusionsindsats. Noget vi fra Horsens 

Lærerforenings side har efterlyst i en del år.  

Desuden lægges der op til større fleksibilitet i 

forhold til bl.a. måling via test og prøver, 

samt i forhold til skoledagens længde, hvor 

der lægges op til, at skolerne forholder sig til 

de muligheder, der f.eks. ligger i 

folkeskolelovens § 16 b. Vi er naturligvis også 

helt enige i følgende citat fra forliget: ”Dette 

(det daglige arbejde med børnene) 

forudsætter kompetente medarbejdere med 

tid til at gøre en forskel”,  

Øget fokus på vejledningsindsatsen ligger 

også som et, set med vores øjne, yderst 

positivt signal. 

Er det så kun fine ord og signaler, eller følger 

der også ekstra økonomi med til at løse 

kerneopgaven i folkeskolen? 

Det ser ud til, at der for stort set første gang 

(året for indførelsen af helhedsskolen i 

indskolingen undtaget) i den tid 

undertegnede har siddet i kredsstyrelsen, er 

udsigt til en lille budgetudvidelse. Det 

afhænger dog af, hvordan Børne- og 

Uddannelsesudvalget prioriterer de 16 

millioner, som skal fordeles i løbet af 

november måned. 

Af de 16 millioner er kun de 5 millioner nye 

penge, de øvrige 11 er fundet ved 

omstruktureringer inden for udvalgets 

område (hovedsagelig på skoleområdet, bl.a. 

ved hjælp af omlægning af 

specialundervisningsområdet). I 2019 og 

overslagsårene tilføres udvalget hvert år 5 

millioner ekstra, derfor 16 millioner i 2019. 

I 2019 har vi stadig en generel 1 % besparelse 

på alle områder, men den opvejes for den 

største dels vedkommende af 

demografitildelingen (flere elever). Det kan 

også nævnes, at 1% - besparelsen fremover 

bliver på ½ % om året. 

Det er ikke sådan, at vi skal rende rundt med 

hænderne over hovedet i jubel, men som det 

kan ses af ovenstående, er der trods alt 

udsigt til, at skolerne får en lille 

budgetudvidelse (afhængig af udvalgets 

prioritering). 

I den forbindelse er der en vigtig 

hensigtserklæring i forliget. Jeg citerer: 

”Børne- og Uddannelsesudvalget foretager 

endelig prioritering af disse midler (de 16 

millioner) med henblik på ansættelse af flere 

lærere og pædagoger på skoler og i 

daginstitutioner”. 

Der er dermed lagt op til, at de øgede midler 

skal bruges til at ansætte nye medarbejdere. 
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Kontoret i efterårsferien 

Kontoret holder lukket i uge 42, men telefonen 

på 75 64 81 91 holdes åben på alle hverdage 

mellem kl. 9:00 og 10:00. 

Som altid kan I også sende en mail til 110@dlf.org 

med besked og tlf. nr.  

I vil hurtigst muligt derefter blive kontaktet. 

 

 


