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Fra BUPL faglig sekr. Annette Bisgaard, faglig kons. Boris Kjærgaard, FTR Susan
Nørregaard og FTR Per Larsen, vicekommunaldirektør Finn Gaarskjær og
dagtilbudschef Lena Søgaard
Forhandling vedrørende budget 2012-2015

Parterne forhandlede med baggrund i den igangværende proces vedrørende påtænkte besparelser i
Halsnæs Kommune.
BUPL oplever hos sine medlemmer stor usikkerhed og frustration over de store besparelser der på
0-6 års, SFO og klub-området lægges op til i budgettet for 2012-2015. På 0-6 års området er det
både det efterslæb der allerede er i forhold til gennemsnitslønninger sammenholdt med en
millionbesparelse i forbindelse med ændring i ledelsesstruktur kombineret med en rammebesparelse
på 3,5 % der vækker stor bekymring. Normeringerne på området er på nuværende tidpsunkt på et
niveau, hvor det er vanskeligt for institutionerne at dække åbningstiden ind personalemæssigt.
BUPL har i øvrigt fået oplyst af kommunen at gennemsnitsløn-efterslæbet er på ca. 3,5 mio. kr.
På SFO området er det at skulle rumme den besparelse der er i forbindelse med
sommerferielukning, en besparelse der for den ene uges vedkommende allerede er udmøntet
tidliegere som en forøgelse af belastningsgraden, kombineret med et problem med at fastholde
stillinger med et rimeligt timetal, der skaber bekymring. Herudover blev der også udtalt en generel
bekymring for, om der fremadrettet vil være mulighed for at fastholde en forsvarlig kvalitet i
arbejdet og målrettet kunne arbejde med inklusion med de stærkt reducerede ressourcer.
Finn Gaarskjær gennemgik budgettet i forhold til de besparelser der er tiltænkt 0-6 års og SFO
områderne. Da der ikke på mødet i fuldt omfang kunne redegøres for de bagvedliggende
beregninger på tallene, blev det aftalt at disse sendes til BUPL efter weekenden. Finn Gaarskjær
lovede at undersøge, om der i forbindelse med sommerferielukningen i SFO var sket en fejl i
beregningen, sådan at der ikke var taget højde for at en uges ferielukning tidligere var indarbejdet i
belastningsgraden på SFO området. Han lovede også at undersøge om der i givet fald kunne ske en
teknisk nedregulering af beløbet.
Efter gennemgangen orienterede Finn Gaarskjær om, at der var et nyt mål/rammestyringskoncept
på vej ligesom der blev orienteret om at der på et tidspunkt, i forbindelse med oprettelse af det nye
område for Skole og Kultur, vil blive set på klubstrukturen.
BUPL konstaterede sammenfattende at de store besparelser der er lagt op til, mærkbart vil forringe
forudsætningerne for det pædagogiske arbejde, og at forringelserne i den ugentlige og årlige
åbningstid, får store konsekvenser for tilvejebringelse af fuldtidsstillinger og dermed vanskeliggør
rekrutteringen af pædagoger til Halsnæs Kommune.

BUPL skal afslutningsvis opfordre politikerne til at undlade at spare på børn og unge, og skal i særlig
grad pege på nødvendigheden af at udligne det efterslæb der er i forhold til gennemsnitslønningerne
på daginstitutionsområdet.
På SFO-området skal BUPL henlede opmærksomheden på at det opleves særligt urimeligt at der
indhentes den fulde besparelse for to ugers ferielukning, når der allerede ved sidste besparelse er
skåret i SFO-budgetterne svarende til én uges ferielukning.
Endelig skal BUPL gøre opmærksom på at Ungdomsklubben har et meget lille budget, hvorfor en
rammebesparelse vil ramme uforholdsmæssigt hårdt på den almindelige drift.
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