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Børnenes budget? 

 
BUPL Sydjylland ønsker at komme med følgende høringssvar vedr. Kolding Kommunes 
budget og ændringsforslag 2023-2026: 

 

BUPL Sydjylland har ud fra diverse avisartikler bemærket, at man i Børn og 
Uddannelsesudvalget ser kommunens kommende budget som et ”børnenes budget”. Det 
bygger man på, at der er afsat penge til specialskoler, familieindsatser, PPR og 
døgninstitutionen Tinghøj. Disse indsatser vil vi i BUPL Sydjylland gerne anerkende og 
bifalde. I en tid med stigende mistrivsel blandt børn og unge er det afgørende at investere i 
indsatser, der støtter op om børn og unge med særlige behov og i udsatte positioner. 

I BUPL Sydjylland er vi dog meget interesserede i, hvordan ”børnenes budget” kommer resten 
af kommunens børn og unge til gode?  Tilsyneladende bliver der ikke investeret i dem – 
tværtimod. Som vi læser budgettet, bliver børn og unge generelt ramt af et stigende 
omstillingsmål (besparelser), manglende udmøntning af midler til minimumsnormeringer og 
fremtidig mangel på kvalificerede pædagoger. 

 

Prioritér normeringer - mere end bare minimum 

Fra Børne- og Undervisningsministeriet står Kolding Kommune i 2023 til at modtage godt 
20,5 mio. kr. fra puljen til minimumsnormeringer (Forventet fordeling af puljerne til 
indfasning af minimusnormeringer i 2023). Tilsyneladende vælger kommunen ikke at sende 
alle midlerne fra minimumsnormeringer videre til børnepasningspolitik, men fastholder i 
stedet niveauet fra 2022. 

Det undrer os i BUPL Sydjylland, at Kolding Kommune antageligt vælger ikke at bruge hele 
deres andel af de afsatte midler, når man ved fra forskning, at gode normeringer i dagtilbud 
styrker børnenes sociale kompetencer, kognitive funktion, sproglige udvikling og fremmer 
deres skoleparathed. Det undrer os også, at kommunen – når man nu har muligheden – ikke 
imødekommer de mange forældre, som flere gange har været på gaden for at sikre bedre 
normeringer til deres børn, og de mange forældre, som efterspørger flere pædagoger i 
børnenes dagtilbud. 
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I Kolding Kommune mener man tilsyneladende, at det er tilstrækkeligt, at 70 procent af 
kommunens institutioner lever op til minimumsnormeringerne. Men det er vigtigt at huske 
på, at minimumsnormeringer netop blot er et minimum - ikke et mål i sig selv.  
Ovenikøbet skriver udvalget for Økonomi og Strategi selv i referatet om udmøntning af 
statslige midler, at når lovkravet om minimumsnormeringer indføres i 2024, vil kommunen 
med det nuværende niveau nærme sig grænsen for minimumskravet. 

BUPL Sydjylland opfordrer derfor kraftigt til, at Kolding Kommune vælger at udmønte det 
fulde puljebeløb til minimumsnormeringer og i det hele taget investerer i normeringerne og 
pædagogandelen i kommunens daginstitutioner. 

 

Hvor skal der spares i en presset hverdag? 

I BUPL Sydjylland er vi stærkt bekymrede for de fortsatte rammebesparelser – eller som det 
hedder i Kolding Kommunes budgetstrategi ”omstillingsmål”. I forvejen er der skåret med 0,5 
procent, og der skal nu spares yderligere mindst 0,2 procent.  

I forhold til den hverdag og virkelighed pædagogerne oplever ude i institutionerne, er det 
meget svært at se, hvor man skal finde de ekstra besparelser uden at det vil kunne mærkes 
blandt børn og forældre. Er det på personale? Aktiviteter? Materialer?  
Vi ved fra vores tillidsrepræsentanter og vilkårsundersøgelser, at pædagogerne i Kolding 
Kommunes daginstitutioner har en enorm faglig stolthed og gør alt, hvad de kan for at få 
enderne til at nå sammen. Alligevel går de ofte hjem med følelsen af ikke at have haft 
tilstrækkelig mulighed for at levere den kvalitet i arbejdet, de gerne ville. I en i forvejen 
skrabet og presset hverdag vil yderligere effektiviseringskrav alt andet lige få indflydelse på 
børnenes trivsel og udvikling. 

BUPL Sydjylland opfordrer derfor kraftigt til, at Kolding Kommune ikke fastsætter yderligere 
”omstillingsmål” og effektiviseringskrav i kommunens dagtilbud.  

 

Kommunen bør sætte ind for at løse pædagogmangel 

Mangel på pædagoger er et stort problem i hele landet, og udfordringen er også betydelig i 
Kolding Kommune. Derfor ser vi i BUPL Sydjylland overordentligt positivt på det 
ændringsforslag fra Børn og Uddannelsesudvalget, som handler om merituddannelse til 
pædagog (BØR-S-01). Her foreslår udvalget, at Kolding Kommune (ligesom man fx gør i Vejle 
Kommune) skal tilbyde erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter en merituddannelse 
med fuld løn og vikardækning. 

Umiddelbart ser dette forslag ikke ud til at blive vedtaget, hvilket kan undre, da netop 
rekrutteringsudfordringen i den seneste tid har trukket overskrifter og stået som en alvorlig 
og akut dagsorden på hele velfærdsområdet.  



 

Allerede nu er det vanskeligt at besætte ledige pædagogstillinger, og det vil kun blive sværere. 
I BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse svarer 35 procent af dagtilbudslederne i Kolding 
Kommune, at de inden for det seneste år har måttet opgive at ansætte en pædagog i en ledig 
stilling, der ellers var tiltænkt en pædagog. Med indførelse af minimumsnormeringer og et 
samtidigt stigende børnetal kan Kolding Kommune komme til at stå i en situation, hvor det 
simpelthen ikke vil være muligt at rekruttere tilstrækkeligt med pædagoger til kommunens 
institutioner. Det er alvorligt! 

Udvalget skriver selv i materialet, at dette forslag har særlig prioritet, og BUPL Sydjylland 
opfordrer på det kraftigste Kolding Kommune til at gå videre med indsatsen og sikre, at 
kommunens børn og unge også i fremtiden vil have kvalificerede pædagoger i institutionerne. 

 

Investér i alle kommunens børn 

For nylig kom et opråb fra 1.000 psykologer i Danmark om, at et stigende antal børn oplever 
angst, ensomhed og utilstrækkelighed. Det er netop den mistrivsel, vi kan forebygge og 
komme til livs ved at investere i børnene og give dem et kvalitetstilbud i form af vuggestuer, 
børnehaver og fritidstilbud med en høj grad af faglighed, kompetencer, omsorg og nærvær. 
BUPL Sydjylland opfordrer derfor Kolding Kommune til at investere i alle kommunens børn, 
så budgettet for de kommende år faktisk kan blive et ”børnenes budget”. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lasse Porsgaard Birkelund 
Faglig sekretær  
BUPL Sydjylland 

 

 

 

 

 

 


