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Budget 2017 - Høringssvar fra Hareskovby Medborgerforening (HMB) 
 
Hareskovby Medborgerforening er høringspart for Furesø Kommune og takker for kunne bidrage med 
lokal viden og afgive høringssvar inden beslutningerne træffe. Foreningen har følgende bemærkninger til 
de budgetforslag, der i særlig grad berører forhold i denne ende af kommunen: 
 
ØU 6 - Tilpasning af dagtilbud 
 
Hareskov Børnehus foreslås flyttet til det grundstykke på ca. 1.000 m2 på Birkevang, hvor barakken 
”Slottet” (FFO3) ligger i dag - eller til andet grundstykke i Hareskovby. Den centralt beliggende grund på 
Skovmose Allé, hvor Hareskov Børnehus har ligget siden 1970’erne, foreslås solgt til boligformål. 
Alternativt kan tilsvarende salgsindtægt dog realiseres ved anden løsning, hvis et andet grundstykke i 
Furesø Kommune frasælges. Forslaget vil ikke spare driftsudgifter. HMB har disse bemærkninger: 
 

•   Placering. HMB mener, at Hareskov Børnehus ligger bedst på Skovmose Allé, hvor institutionen 
dækker den centrale, sydlige og østlige del af Hareskovby. Med forslaget vil alle byens tre dagin-
stitutioner komme til at ligge helt ude i bydelens nordvestligste udkant, hvor trafikken for bl.a. 
skolebørnene i forvejen er utryg. Forslaget vil dermed blive en stor daglig ulempe for forældre i 
hele den centrale, sydlige og østlige del af Hareskovby, som derved tilskyndes til at transportere 
ca. 100 vuggestue- og børnehavebørn i bil via Skovbovænget/Mosevænget/Birkevang fremfor at 
gå/cykle. Det bør derfor sikres, at der også fremover er pasningsmuligheder for vuggestue- og 
børnehavebørn i den centrale eller sydøstlige del af byen. 
 

•   Usagligt lille areal. En institution for 100 vuggestue- og børnehavebørn kan IKKE rummes på 
blot ca. 1.000 m2, De øvrige integrerede institutioner i Furesø Kommune bruger da også i størrel-
sesordenen 3 gange så meget areal pr. barn - også den ny institution på Kaserneområdet i Farum. 
 
Der er ikke faste arealkrav til det samlede ude- og indeareal i integrerede institutioner i Danmark, 
men et mindsteareal omkring ca. 30 m2 pr. barn - tilsvarende resten af Furesø Kommune - synes 
realistisk. Dette vil også være på niveau med de minimumskrav der kendes fra Norge, hvor der 
kræves et indendørs lege- og opholdsareal på ca. 5,3 m2 pr. vuggestuebørn og ca. 4,0 m2 pr. bør-
nehavebarn + et udendørs legeareal der er ca. 6 gange så stort, hvortil skal lægges personalerum, 
kontorer, toiletter, parkering m.v. (Kilde: FOA, ”Komparativ analyse af dagtilbud”).  
 
Det beregnede sparekrav på ca. 6 mio. kr. er således baseret på et USAGLIGT arealkrav. HMB 
anbefaler, at denne del af budgetforslag ØU6 opgives - eller som minimum korrigeres, så spare-
målet beregnes på basis af et sagligt arealkrav for daginstitution. 
 

•   Inddragelse. HMB sætter stor pris på, at udvalgsformand Henrik Poulsen (S) på borgermødet d. 
14. september præciserede, at HMB er høringspart og inddrages på lige fod, hvis budgetforslaget 
skal udmøntes. HMB ser frem til at bidrage konstruktivt i processen - og har flere gode forslag til 
løsninger. Arbejdet haster, idet unødig usikkerhed for forældrene skal undgås. 
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BSU 6 - Ændring af kommunens FFO3-tilbud 

 
Spareforslaget er helt diffust skitseret i høringen, idet det blot beskrives at der skal ”ændres i kommunens 
FFO3-tilbud således, at der opnås bedre kapacitetsudnyttelse samtidig med at omkostningerne til 
ordningen reduceres”. Besparelsen angives til 0,9 mio. kr. årligt fra august 2017, uden at det er 
sandsynliggjort, hvordan dækningsgraden mon vil kunne øges og formålene bag FFO3 opretholdes. 
Teksten dækker dog øjensynlig over - bedømt ud fra forslag ØU6 - at FFO3 ”Slottet” i Hareskovby 
nedlægges. HMB anser: 

 
•   Bevar det der virker. ”Slottet” har en særdeles høj dækningsgrad (over 70%) og opleves som et 

attraktivt tilbud for bydelens 7.-9. klasses elever. Ordningen i Hareskovby er dermed en succes, 
der allerede i dag lever op til forslagets ønske om en øget dækningsgrad. Tilbuddet bør derfor 
videreføres - om nødvendigt med øget brugerbetaling.  
 

•   Nærhed. Det må lægges til grund, at de færreste 7.-9. kasses elever vil tage i FFO3 i ”fremmede” 
skoledistrikter. Dette ses tydeligt ved den yderst lave dækningsgrad ved fx Syvstjerneskolen.  

 
•   Kopier det der virker. En ændring af kommunens FFO3-ordningen bør tage udgangspunkt i det 

der virker på Slottet. Derved bør det være muligt at opnå lige så høje dækningsgrader i de øvrige 
skoledistrikter - og dermed markant højere indtægt fra forældrebetalingen. 

 
KFIU 3 - Aftale med FOU 

 
Det er helt uigennemskueligt, hvad der menes med forslaget om at ”se kritisk på aktiviteter og faciliteter 
med henblik på at vurdere, om nogle af disse kan lukkes/nedprioriteres”, som der er opnået enighed om 
mellem kommunen og repræsentanter for FOU. Det burde fremgå, hvad der ved vedtagelse af forslaget 
vil blive lukket/nedprioriteret. HMB beder i den sammenhæng som minimum Byrådet sikre, at: 
 

•   Forrang for foreninger der flyttes. De idrætsforeninger og andre der rammes af forslaget om 
nedprioritering/lukning af deres faciliteter skal tilbydes forrang for nuværende brugere af andre 
tilsvarende faciliteter, så deres aktiviteter kan videreføres uændret andensteds i kommunen. Der-
ved skal det undgås, at fx en badmintonklub der rammes ved lukning af deres nuværende hal ikke 
blot kommer bagerst i køen i en anden hal - men tværtimod kompenseres for ulempen ved at 
bevare lige så gode haltider som hidtil, mens nuværende brugere solidarisk må vige. Desuden 
skal de pågældende foreninger høres inden beslutningerne træffes. 

 
•   Høring af lokale høringsparter. Ifølge samarbejdsaftalen mellem Byrådet og Lokalsamfundenes 

Samvirke, som blev enstemmigt vedtaget Byrådet i 2009, skal de medvirkende foreninger fra 
kommunens mindre lokalsamfund inddrages inden beslutninger af betydning for lokalsamfundet 
træffes. Byrådet bedes sikre, at aftalen og foreningernes høringspartstatus også respekteres i en 
situation, hvor kommunen og repræsentanter for FOU drøfter lukning af lokale faciliteter.  

 
 
HMB vil gerne bidrage til alternative løsningsforslag og gør gerne en indsats for at samle 
interessenterne i Hareskovby omkring disse og omkring en dialog med byrådet.  
 
På foreningens vegne 
 

•   Leise Marup, formand, leise.marud@gmail.com, mobil 2329 0357 
•  Anders Riiber Høj, næstformand, anders@gh303.dk, mobil 4272 6436  


