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Høringssvar fra BUPL, budgetkatalog 2018

BUPL har modtaget forslag til Budget 2018 og skal i den anledning udtale:
2.5 Nedlæggelse af pulje til råd og nævn og forsikringspuljen.
Egenbetaling af vikar ved langtidssygdom
925.000
Det fremgår ikke, at dagtilbuddene vil få sygedagpengerefusionen til dækning af sygdom,
men vi forudsætter at det er tilfældet.
FTR. Vi forudsætter, at der fortsat er dækning til FTR-timer på dagtilbudsområdet i samme
omfang som i dag?
2.10 Udviklingspuljen
Rammebesparelse
500.000
Besparelsen udgør ¼ af puljens samlede størrelse. Det forekommer drastisk, eftersom puljen
kun har eksisteret i et år.
2.12 Besparelser på administration.
Decentrale ledere fx dagtilbud og skole og klub
5.000.000
Besparelserne tager deres udgangspunkt økonomiske sammenligninger med andre kommuner. Vi er af den opfattelse, at betragtninger af rent økonomisk karakter ikke giver et retvisende billede af virkeligheden i Albertslund Kommune. Vi skal gøre opmærksom på, at dagtilbud er relativt små decentrale enheder. De har stadig behov for professionel nærledelse.
Derfor kan det give bagslag, at spare her. Samtidig er det svært at se, hvem der skal tage
ansvar for implementeringen af en besparelse af denne karakter. Når forslaget her præsenteres, lægges der op til frit valg – ledelse eller basispersonale. Det forekommer ansvarsforflygtigende.
2.16 Mindre Løn- og prisregulering på ”andre områder”
Dagtilbud
489.000/661.000
Skoler
858.000/873.000
Vi finder det vanskeligt at se, at dagtilbud og skoler kan gå ind under kategorien ”andre områder”.
Der er i forvejen lagt op til en betragtelig besparelse på administration i dagtilbud. Derudover
er det svært at gennemskue tallene i forslaget. Eftersom det er årligt nye manglende fremskrivninger afbudgetterne, må der være tale om akkumulerede besparelser over årene. Men i
overslagsårene i tabellen er det kun det enkelte års effekt der er medregnet. Den akkumulerede effekt af mindre fremskrivning giver nogle voldsomme indhug i lønbudgetterne over tid,

med drastiske nedskæringer og forringelser til følge. Det er ikke det området har behov for.
Der er desperat behov for at investere mere i børnene.
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