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Den selvejende daginstitution  
Gadevang Asyl  
 Gadevang 11.marts 2015 

 

Til Skoleafdelingen, Hillerød Kommune 

 

Anmodning om aktindsigt 
 
Hillerød Kommune, Skoleafdelingen har på vegne af Børne- og Familieudvalget den 6/3 2015 
udsendt mail med høringsbrev om forvaltningens beslutningsoplæg vedr. ”Nytænkning af struktur 
og indhold i fritidstilbud i Hillerød kommune – ud fra en mindre økonomisk ramme”. 
 
Oplægget indeholder en række scenarier som på forskellige områder indbefatter en markant 
ændring i det skole- og fritidstilbud der i dag eksisterer i Gadevang. 
 
Til brug for Gadevang Asyls høringssvar på ovenstående beslutningsoplæg anmoder vi derfor om 
aktindsigt i følgende: 
 

1. Befolkningsprognosen. Gadevang Asyl ønsker aktindsigt i den befolkningsprognose for 
Gadevang som forvaltningen i deres beslutningsoplæg ligger til grund for deres antagelser 
om faldende børnetal. Gadevang Asyl har kendskab til den befolkningsprognose for 2014 
der ligger tilgængelig på Hillerød Kommunes hjemmeside; i denne prognose optræder 
Gadevang dog ikke særskilt men indgår blot i Hillerødsholm skoledistrikt. Da forvaltningens 
betragtninger om faldende børnetal i Gadevang danner baggrund for indstillingen om 
scenarie 4 er den geografiske opdeling af Hillerødsholm skoledistrikt, herunder forventet 
konkret befolkningstal i Gadevang af stor betydning for Gadevang Asyls høringssvar. 
 

2. Økonomiske overslag. Gadevang Asyl ønsker aktindsigt i de bagved liggende betragtninger 
og konkrete beregninger der leder til det økonomiske overslag som forvaltningen antager, 
udgør besparelsespotentiale for hhv. scenarie 2, 3 og 4, dvs.: 

 
Rapporten indeholder grove økonomiske overslag for hvert af strukturscenarierne:  
Scenarie 1 (nuværende struktur) – ingen besparelsesmuligheder  
Scenarie 2 – 1,5 mio. kr. i besparelsesmulighed  
Scenarie 3 – 6,3 mio. kr. i besparelsesmulighed  
Scenarie 4 – 1,4 mio. kr. i besparelsesmulighed (Nødebo 0,4 mio. kr. + Gadevang 1 mio. kr.) 

 
3. Detailresultater fra den ”Inddragende proces”. I efteråret blev der afholdt workshops for 

forældre i de enkelte fritidstilbud i Hillerød. Resultatet fra disse workshops (fysiske ark, 
forældre tilkendegivelser, kommentarer m.m.) blev efterfølgende sendt til Skoleafdelingen 
og samlet i en rapport som bilag til Børne- og Familieudvalgets møde 3/12 2015. Da 
rapporten er en overordnet sammenfatning og dermed forvaltningens tolkning af de 
enkelte besvarelser ønsker Gadevang Asyl at få tilsendt kopi af de fysiske resultat ark fra 
den workshop der blev afholdt i Gadevang Asyl. 
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Skoleafdelingen har anmodet om høringssvar på beslutningsoplægget senest 10. april 2015 kl. 8.00 
hvorfor Gadevang Asyl skal anmode om at få fremsendt ovenstående materiale hurtigst muligt, 
dog senest Fredag den 20. marts 2015. 
 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Gadevang Asyl 
 
Charlotte Dal Bertram 
Bestyrelsesmedlem 

 


