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MED-udvalget i Distrikt Baltorp 0-5 år

Høringssvar vedr. høring af budget 2019 – 2022
MED – udvalget har på møde den 6. september 2018, drøftet det tilsendte budgetforslag og
omstillingskatalog, der skal bidrage til at nedbringe udgifterne.
At være ansat i Ballerup kommune, som er en kommune, der til stadighed er i udvikling, og
har store visioner, glæder det os, at vi altid, med et tydeligt børneperspektiv, udarbejder
strategier og politikker, for derved at understøtte børnenes udvikling optimalt.
Dette er strategier samlet under Ballerup kommunes Børne og Unge strategi, beskrevet i
Fællesskab for alle - Alle i fællesskab samt i visionerne for dagtilbud, skole og klub. Og ikke
mindst den nye gren på stammen, BAL.
Disse strategier gør, at man som ansat i Ballerup kommune, er mere end godt rustet til at
arbejde med de krav og rammer, den nye Dagtilbuds lovgivning og den styrkede pædagogiske
læreplan sætter.
Derfor er det med en vis bekymring og undring, at vi læser budget 2019,
under punkterne BSU 04 – BSU 10, som omhandler besparelser på 0-5 års området.
BSU 04 – 09: Dagplejen
For at tage afsæt i det mest vidt gående forslag, der omhandler en nedlæggelse af dagplejen.
Vi ser at det er problematisk, at nedlægge dagplejen, dette af flere grunde.
1) Der tages ikke hensyn til, at der er børn, der af forskellige fysiske årsager, eller børn
som er særlig sensitive, kan profitere af et dagplejetilbud.
Det kan være børn, der direkte anbefales og henvises lægeligt til dagplejen eller der
kan være tale om forældre, der til vælger dagpleje til deres barn frem for vuggestue.
2) Der skal findes pladser, for de børn, som ellers har plads i dagplejen, i de eksisterende
børnehuse. I det ligger der flere udfordringer, eksempelvis pladskapacitet.
Når man ser dette, i forholdet til den nye dagtilbudslovgivning, vil der fremover være
flere muligheder for at have forskellige former for alternative pasningsmuligheder.
Dette vil eksempelvis have den konsekvens, at der bør indkøbes flere børnegarderober,
hvilket vil være udfordrende, hvis de reduceringer, der ligge i punkt BSU 10, skulle
blive gennemført.
Samtidig vil der stadig for en procent del af de børn der går i dagplejen nu, stadig være
fysiske udfordringer, der gør, at det ikke vil kunne fungere for de enkelte familier, også
selv om de skulle benytte sig af alternative pasningsmuligheder, eksempelvis
kombinationsmodellen qua den nye dagtilbudslovgivning.

BSU 10: Driftsreduktion på dagtilbudsområdet:
I beskrivelsen af forslaget, lægges der op til, at serviceniveauet i daginstitutionerne reduceres.
At konsekvenserne af en besparelse, der ikke omhandler løn og bygningsomkostninger, er
færre oplevelser for børnene såsom ekskursioner, nye spil og legetøj m. v
Til punktet er vedlagt to forslag. I forslag 1, reduceres personalebudgettet og øvrige drift med
0,75 pct. I forslag 2, reduceres personalebudgettet og øvrige drift med 1,00 pct. Det giver
henholdsvis en nettobesparelse på kr. 567.000 og kr. 757.000 for 2019.
Der er flere ting der undre os i den fremlægning. I fremlæggelsen af forslaget, gør man det
klart, at reduktionen på serviceniveauet på daginstitutionsområdet, ikke omhandler løn og
bygningsomkostninger. Men i forslagene, og i overslaget over hvad nettobesparelserne vil
være i forholdet til de to forslag, ligger personalebudgettet.
Hvordan kan det være, når forudsætningen for forslaget var, at det ikke handlede om løn ?.
Den anden ting der undrer os, er hvordan man tænker, at det pædagogiske personale skal
kunne løfte de mange og gode visioner omkring børn, som man har i Ballerup Kommune, hvis
der samtidig skal spares på lønninger (for det kan vel ikke være konsekvenserne af de
igangværende forhandlinger om Ballerup tillægget, der allerede er i regnet? ).
For at vi som medarbejdere på dagtilbudsområdet, kan være med til at føre visioner til
handlinger, kræver det ikke en reduktion. Måske er tiden ikke, til en til førelse af midler til
området. Men som minimum burde området gå fri for besparelser, specielt når vi skal i gang
med, at give BAL liv, ude i de enkelte huse. Bare som et lavpraktisk punkt, omkring arbejdet
med læringsmiljøer qua BAL, vil det kræve tid og ressourcer.

Med venlig hilsen
MED-udvalget i Distrikt Baltorp

Høringssvar er på MED-udvalget’s vegne videresendt af distriktsleder Lene Thorning

