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Høringssvar om reduktionsforslag fra BFU

Vordingborg Kommune har sendt forslag til reduktion på børne- og skoleområdet i høring og forbindelse med den først gennemførte høringsrunde ændret i sparekataloget. Vi sender derfor det
samlede høringssvar. Bemærkningerne til ændringerne i spareforslaget fra 1. til 2. udkast fremgår
under afsnittet rammebesparelse på 3 mio. kr.
BUPL er generelt bekymret for reduktioner på dagtilbuds-, klub- og skoleområdet. På såvel skoleklub- som dagtilbudsområdet er personalenormeringerne i forvejen på et niveau, hvor det er vanskeligt at opretholde et forsvarligt pædagogisk niveau og indfri målsætningerne.
Konsekvenserne af fortsatte besparelser på området - uanset, at de hver for sig udgør et mindre
beløb - er, at børnenes fremtidsmuligheder forringes. Det dokumenterer forskningen på området
med al tydelighed.
Vordingborg Kommune stiller krav om høj kvalitet i arbejdet, og der planlægges løbende efteruddannelse af personalet. Men hverken høje ambitioner eller efteruddannelse giver mening, når de
daglige vilkår ikke levner medarbejderne mulighed for at udvikle det pædagogiske arbejde i praksis. BUPL anbefaler derfor kommunen at tage de foreslåede besparelser af bordet.
De omfattende besparelser står i kontrast til, at man for nylig har besluttet en ny børne- og ungepolitik, som navnlig fokuserer på, hvordan man skaber bedre resultater i skolerne. Vi kan ikke i
vores vildeste fantasi forestille os, hvordan man kan løfte de vedtagende mål med fortsatte besparelser.
Kommunen er i forvejen blandt de kommuner i Danmark, som anvender færrest ressourcer på
folkeskolen. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan man samtidig med yderligere reduktioner vil
skabe fremdrift for børnene og drive skole med så få ressourcer.
BUPL stiller sig til rådighed med yderligere oplysninger og deltager gerne i drøftelser med de politiske partier og udvalg om sagen. Hermed kommer vores bemærkninger til de forslag, som direkte
indvirker negativt på vilkårene for arbejdet med børnene:
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Rammebesparelser på 3 mio. kr.
Fra det 1. og det 2. udkast har udvalget fjernet en besparelse på lærernes forberedelsestid og vikarudgifter på skolerne og erstattet den med en rammebesparelser, som fordeler sig på følgende
måde:
Børn og Familie 636.000 kr.
Dagtilbud 651.000 kr.
Skoler 1.595.000 kr.
Med rammebesparelsen lægges ansvaret for besparelserne over på skole- og institutionsledere.
BUPL opfordrer politikerne til konkret at tage ansvar for nedskæringerne. Rammebesparelsen betyder, at en del af besparelsen flyttes fra skole til dagtilbud og børn og unge. Dermed flyttes besparelsen fra skolen til den tidlige indsats. I følge alt kendt forskning giver investeringer tidligt i børns
liv et evident større afkast, end investeringer senere i livet. Vi er bekendt med skolens udfordringer, men kan ikke anbefale, at besparelser flyttes til et område, hvor deres negative virkning på
børn og læring er endnu mere graverende.
Al erfaring omkring rammebesparelser på daginstitutionsområdet viser, at rammebesparelser er
det samme som reduktioner i personalenormeringen og dermed til skade for den pædagogiske
kvalitet. BUPL opfordrer byrådet til at gå ind i sagen og finde finansiering uden for udvalgets område.

Dagtilbud - Reduktion af budgettet til etablering af moderne læringsmiljøer
For at finde en besparelse på fællesområdets konti foreslås en reduktion på 400.000 kr. af de midler, der er afsat til at skabe moderne læringsmiljøer.
Pengene er oprindeligt bevilget som følge af, at institutionernes pædagogiske miljøer var utidssvarende og ikke levede op til kravene i det Fælles Pædagogiske Grundlag. Der er sket en massiv
indsats, hedder det, men det fremgår ikke af sagsfremstillingen, om der fortsat er institutioner, som
trænger til et løft.
Det fremgår af forslaget, at penge til etablering af moderne læringsmiljøer også kan finansieres af
institutionernes egne budgetter til inventar. Sker det, må institutionerne spare på andre områder.
Det kan f.eks. være på aktiviteter med børnene, legetøj mv.
Institutionernes budgetter er i forvejen under pres, og BUPL mener ikke, at institutionerne har mulighed for selv at finansiere nye læringsmiljøer. BUPL anbefaler derfor, at man fjerner besparelsen.
Eller at man inden, man tager endelig stilling, foretager en konkret gennemgang af institutionerne
med henblik på at vurdere standarden af læringsmiljøerne.
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Reduktion i budgettet til ressourcepladser i daginstitutionerne
Det foreslås, at der spares 1,1 mio. kr. på ressourcerpladser. Begrundelsen herfor er, at der bevilges færre penge til ressourcepladser i institutionerne, end der er budgetteret med. Hvorfor, fremgår ikke af sagsfremstillingen.
I BUPL har vi forsøgt at få klarhed omkring, hvilke kriterier ansøgninger om ressourcepladser bevilges ud fra. Samtidig er vi i løbende dialog med arbejdspladserne. Og herfra lyder det, at man er
voldsomt belastet af arbejdet med børn, som kræver særlige ressourcer. Opgaver, som ikke kan
løses inden for den normale normering. Den demografiske og sociale sammensætning af borgere i
kommunen, støtter den vurdering.
BUPL er af den opfattelse, at kriterierne for at få bevilget en ressourceplads er for restriktive, og at
institutionerne til dels har opgivet at søge, fordi man ikke anser det for sandsynligt, at man bliver
imødekommet. BUPL’s vurdering er, at behovet for ekstra ressourcer er omfattende, og vi er uforstående overfor den praksis, som tilsyneladende betyder, at der bevilges færre ressourcepladser.
Hvis man fra kommunens side holder fast i, at der er et faldende behov for ekstra ressourcer, vil
man få særdeles vanskeligt ved at få del i regeringens nye pulje på 85 mio. kr. til sociale normeringer. Det er ellers BUPL’s vurdering, at kommunen ville have gode muligheder for at få flere institutioner ind under den ordning.
Det er BUPL’s opfattelse at reduktionen på 1,1 mio. kr. betyder en svækkelse af det pædagogiske
arbejde i daginstitutionerne. Både for de børn, der har særlige behov, og for børnegruppen som
helhed. Vi tager derfor afstand fra besparelsen.
Vi vil samtidig opfordre kommunen til at foretage en systematisk analyse af behovet for ressourcepladser i kommunens institutioner og sikre gennemsigtighed omkring de tildelingskriterier, der
gælder for ressourcepladserne.

Nedsættelse af takst på MK-klassen
Forslaget omhandler en besparelse på 318.000 kr. på seks svært handicappede elever i MKklassen. Der er pt. ansat seks pædagogiske medarbejdere, hvoraf den ene vil blive sparet væk,
hvis forslaget gennemføres. Forslaget, som nonchalant kaldes for en øvelse, er en markant besparelse på nogle af de mest udsatte og sårbare børn i Vordingborg Kommune.
Desværre indeholder sagsfremstillingen intet om, hvad en så vidtgående reduktion betyder for eleverne. Vi er i BUPL noget forundret over, at man fremstiller denne sag under den positive overskrift
“Nedsættelse af takst”. Den burde retteligt hedde “besparelser på handicappede børn”.
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Justering af budgettet til søskenderabat og økonomiske fripladser
Budgettet til søskenderabatter og fripladser foreslås reduceret med 150.000 kr., men forslagets
grundlag fremstår ikke klart. På den ene side fastslår kommunen, at der er et overskydende budget. På den anden side, at udgifterne er stigende. Samtidig anføres det, at udgifter til studerende
og PAU-elever finansieres af uforbrugte ressourcer fra det her budget.
Forslagets baggrund, indhold og konsekvenser bør formuleres klart og forståeligt. Som det fremstår her, må vi fraråde det. Samlet set kunne det lyde som om, at man ved at gennemføre besparelsen vælter udgifter til elever og studerende over på skolernes budgetter og dermed presser skolerne yderligere.

Venlig hilsen
Jørgen Krossing Eberhardt
Faglig sekretær, dagtilbud
BUPL Sydøst

Joakim Rex Blankschøn
Faglig sekretær, skoler
BUPL Sydøst

jke@bupl.dk
Telefon: 3546 5473
Mobil: 6161 1382

jrb@bupl.dk
Telefon: 3546 5464
Mobil: 2532 3300
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