BUPL Storkøbenhavns bemærkninger til budget 2019 - 2022.
Vi kan konstatere, at der er en ubalance i budgettet, og direktionen derfor foreslår at der arbejdes med en
nedsættelse af udgiftsniveauet på 70 mio. kr.
For det første er det med bekymring og undren vi ser, at det i de fremlagte besparelsesforslag er en
uforholdsmæssigt stor andel af det samlede spare mål, der er placeret på børne- ungeområdet, ikke mindst
på 0-6 årsområdet.
For det andet når der er tale om en strukturel ubalance i kommunens økonomi, vil vi anbefale at man som
en del af løsningen, ser på at rette op på indtægtssiden ved at hæve skatten, frem for at skære dybt i
centrale velfærdsinstitutioner det har taget mange år at opbygge.

Besparelsesforslag på 0 – 6 års området
Overgangen fra vuggestue til børnehave.
Vi ser en nedsættelse af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 10 måneder, som en ren rå besparelse. Hvis
man søger efter konsekvenser på tidlig overflytning af vuggestuebørn til børnehave, er der intet, der tyder
på, at det er godt for børnene, når man ser på pædagogisk.
Barnet er på dette tidspunkt i gang med at blive selvhjulpen og har derfor behov for voksen, der kan guide.
Barnet har brug for tid og støtte, så de kan opleve en succes og kan flytte deres kompetenceniveau til
næste udviklingszone.
For de yngre vuggestuebørn vil konsekvensen være, at der vil mangle nogle ældre børn, de kan spejle sig i.
Vuggestuebørn bruger spejling rigtig meget i deres udvikling.
Når børnehaverne modtager mindre børn, kræver det flere ressourcer, da de mindre børn har brug for
større omsorg. Det kan betyde at indkøring kan tage længere tid, og barnet kan have svært ved at følge sig
tryg.
En tidligere overgang vil i vuggestuen betyde, at de skal modtage flere yngre børn, hvorfor der er mindre tid
til at indkøre dem. Det kan medvirke til, at de får sværere ved at blive selvhjulpet, hvis der er ikke er
personale til at støtte dem. De pædagogiske aktiviteter både i vuggestue og i børnehave vil i høj grad blive
påvirket af de mindre børns behov for basal omsorg.
BUPL Storkøbenhavn fraråder at nedsætte børnehavealderen.

Rammebesparelse på dagtilbud.
I forslaget er en rammebesparelse beskrevet som en fordel for det enkelte dagtilbud. Den opfattelse deler
BUPL Storkøbenhavn overhoved ikke. Det er da rigtigt, at det enkelte dagtilbud, kan beslutte hvor det gør
”mindst ondt”, men vi ser det som ikke tage stilling til den service, der skal være i Hvidovre Kommunes
institutioner. Der vil være forskel på om besparelsen tages på løn eller drift, og holder vi forsalget sammen
med forslag 36 om tidlig flytning af vuggestuebørn, så vil forsalget få store konsekvenser for børene i
kommunen. Lige ledes kan en besparelse på 2 % ikke hentes kun på driften, derfor vil forslaget betyder en
reduktion i personalet.

Besparelsesforslag SFO og Klub.
Reduktion i skolernes administration.
I forslaget er det beskrevet, at SFO-koordinatoren løser administrative opgaver, som kan løses mere
effektivt af skolens sekretærer. Dette kan vi ikke forstå, da der i Notatarket af d. 2. februar vedrørende
Kompetence- og opgavefordelingen hos SFO – ledere og afdelingskoordinatorer står, at
afdelingskoordinatoren referer til SFO-lederen og varetager den daglige personaletilrettelæggelse og
faglige ledelse af deres respektive afdelinger/områder. Vi mener ikke, at dette er en opgave, der kan løses
af skolesekretæren.

Forøgelse af forældrebetalingen for SFO 1.
Der har været takstforhøjelse både i 2016 og 2017. Vi kan i budgetanalysen se, at Hvidovre kommune ligger
i den billige ende, men det fremgår ikke af analysen om vilkårene er sammenlignelige. Er åbningstiden
sammenlignelig? Dette samme gælder for eks. pædagogandelen.

Reduktion af åbningstiden i Ungdomsklubber/SFO-UK med 4 timer ugentligt.
Ved en reduktion af åbningstiden i Ungdomsklubber/SFO-UK med 4 timer, kan det være svært at fastholde
et pædagogisk tilbud, der kan fast holde de unge. Vi kan være bekymret for, at en sådan besparelse vil
kunne give øget udgifter andre steder i kommunen. Det kunne være på bibliotekerne, hvis de bliver brugt
som varmestuer for de unge. Der ud over, vil forslaget kunne gøre det vanskeligt at tiltrække kvalificeret
arbejdskraft, hvis det ikke er muligt af fastholde fuldtids stillinger.

10 % besparelse på øvrige driftsmidler på SFO 1, 2 og 3 samt fritids- og juniorklubber.
Driftsmidler bliver brugt til udgifter til ture, aktiviteter og andet, der direkte har med de pædagogiske
aktiviteter at gøre. De kan også blive brugt til indvendig vedligeholdelse.
Da der i Hvidovre Kommune med kontraktstyring ikke er skodder mellem driftsmidler og midler til
ansættelse af personale, er vi meget bekymrede for, at det i situationer, hvor der f.eks. er brug for større
indvendig vedligeholdelse, vil få en konsekvens med at kunne oppebære fuldtidsstillinger. Det er forvejen
sådan, at en ”fuldtidsstilling” mange steder er på mellem 36-32 timer ugentligt.

Reduktion af åbningstiden på Byggelegepladsen Regnbuen med 5 timer ugentligt.
Forslaget vil som beskrevet sidestiller åbningstiden på Regnbuen med de øvrige klubber. Men man kan
spørge sig selv, om det ikke burde være de andre klubbers åbningstid, der skulle sidestilles med Regnbuens.
Det har i det sidste skoleår været sådan, at der er klasser fra områdets skoler, der har haft fri kl. 13. Og
derfor har de elever, der er medlemmer på Regnbuen også benyttet tilbuddet. Derudover har Avedøre
Skole brugt Regnbuen til elever, der ikke altid magter den lange skoledag, således at de har kunne gå der
over, da de vidste at der var pædagogisk personale, der kunne tage sig af dem.

Flytning af Gungehus SFO 1.
Da Skolen og SFO’en selv har været inddraget, og det vil give et bedre arbejdsmiljø for de ansatte i navnlig
Klubafsnittet, kan vi tilslutte os forslaget. Der skal dog samtidig være en opmærksomhed på, om en
sammenlægning af SFO 1, 3. klasserne og SFO 2 på Lejerbo, får en negativ konsekvens på medlemstallet i
Bredalsparkens Fritidscenter.
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