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Emne:

Forhandling i forbindelse med høring vedrørende forslag til budget
2011-2014 på 0-6 års området.

Halsnæs Kommune bød velkommen til mødet og startede med en gennemgang af de ændringer, der
var i gang på området på nuværende tidspunkt.
Der er sket en nedlæggelse af Hundested børnehave, Vibehus børnehave og Højbjerg børnehave pr.
30.9.10 og i stedet oprettet Hundested børnehus med virkning fra den 1. oktober 2010.
I henhold til tidligere beslutning, er hegnsprojektet i forhold til følgende institutioner igangsat,
således at det får virkning fra den 1. januar 2011.
Det handler om følgende institutioner:
Æblehuset og Enghaven lægges sammen til en institution
Lerbjerg børnehave og vuggestue lægges sammen til en institution
Troldehøjen og Elefanten lægges sammen til en institution.
Lederne for de sammenlagte institutioner er udpeget og den øvrige personaleproces er i gang.
Der er herudover planer om samdrift af følgende institutioner til igangsættelse i 2011:
Skovfogedlodden og Ebbedal
Skovknolden og Vinderød naturbørnehave
I oplægget til budgettet er der planer om at bygge større institutioner i Hundested-området og
nedlægge de små institutioner.
Der har i budgetforløbet været drøftet mulighederne for samdrift af andre institutioner, således at
alle institutionerne i kommunen kommer op på et bæredygtigt niveau. Der tænkes i gang sat en
proces i forhold til dette.
BUPL’s kommentarer til de planlagte ændringer, er følgende:
BUPL Nordsjælland anerkender at Halsnæs Kommune som følge af ønsket om bæredygtige enheder
har et ønske om at ændre på institutions- og ledelses-strukturen i kommunen. Det er BUPL's
erfaring i forhold til ændringer af strukturen på daginstitutionsområdet, at de bedste resultater
opnås med baggrund i at der har været en reel medinddragelse af de ledelser og medarbejdere der
bliver berørt af ændringer.

På den baggrund har BUPL følgende anbefalinger til den videre proces:
•
•

•
•
•

•

At der træffes beslutning om at år 2011 bruges til at etablere en proces med henblik på at
tilvejebringe et samlet forslag til en ny institutions- og ledelses-struktur i Halsnæs Kommune
At forvaltningen i samarbejde med dagsinstitutions-området og BUPL, udarbejder et forslag
til ny struktur som har faggruppens anbefalinger og indfrier intentionerne i forhold til ønsket
om bæredygtige enheder, samt sikrer at en ny struktur understøtter den faglige udvikling
som området har brug for
At der afsættes ressourcer til procesarbejdet samt arbejdet med de af strukturændringerne
afledte kultursammensmeltninger
At man som følge af ovenstående, udskyder planerne om samdrift mellem følgende
institutioner:
Skovfogedlodden og Ebbedal samt Skovknolden og Vinderød naturbørnehave. Samdriften
udskydes fra 2011 til 2012, således at de fire institutioner deltager på lige vilkår med alle
andre institutioner i arbejdet med at skabe en ny daginstitutions- og ledelses-struktur med
virkning fra 2012.
Arbejdet forudsættes at være tilendebragt med udgangen af juni måned 2011

Det er i øvrigt BUPL's opfattelse at der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi i forbindelse med
sammenlægningerne således at de meromkostninger der i en periode er forbundet med
sammenlægningerne dækkes ind af Halsnæs Kommune.
BUPL skal afslutningsvis anbefale at det i forbindelse med institutions- og ledelsesstrukturændringerne de kommende år overvejes at genberegne lønsumsdannelsesgrundlaget
således at der i et nyt grundlag tages højde for en ændret institutions- og ledelsesstruktur.
Halsnæs Kommune tager BUPL’s bemærkninger til efterretning og fremsender referatet som en del
af høringssvarene.
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