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Vedtaget

København
Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2018 til 2019 på daginstitutionsområdet
København Kommune lægger op til besparelser på 0-5 års området, idet der i budgettet for 2019 skæres 18,76 mio. kr.

Kommentarer til budgetudvikling 2018-2019
FORBEDRINGER
Ved budgetforliget (mellem S, R, SF, V, K, DF og LA) blev der afsat 17,5 mio. kr.
(svarende til 20,6 mio. kr. inkl. forældrebetaling) til bedre normering i
vuggestuerne samt 5,3 mio. kr. til forsøg med høj kvalitet i daginstitutionerne.
EFTER BUDGETAFTALEN - NYE FORRINGELSER
Efter budgetaftalen kom det frem, at man fremad sparer i institutionerne til
finansiering af varigt merforbrug bl.a. på specialområdet. Det betyder en konkret
reduktion i institutionernes lønsum svarende til 0,89% eller kr. 22,7 mio. kr.
Efterfølgende reducerede man dog besparelsen med 13 mio. kr. ved anvendelse
af overskud fra 2018.
Derudover vil man i 2019 effektuere beslutningen om at lukke en række
institutioner 3 uger i sommerferien. Der tilbydes alternativ pasning i nærliggende
institutioner, men tidligere gennemførte ferielukninger viser, at sikring af at
børnene passes af kendte voksne ofte er mere ressourcekrævende end den
nuværende ordning. Derfor anses forslaget for at være en forringelse svarende til
21,5 mio. kr. årligt.
Kommunen har besluttet et investeringsprogram (Arbejdsplads i fokus) som
skulle give effektivisering ved reduktion af sygefravær og mere effektiv
mødeafholdelse/arbejdstilrettelæggelse. Imidlertid kan programmet ikke påvise
hverken den forventede effekt eller mulig økonomisk effektivisering for
institutionerne. Alligevel reduceres institutionernes budgetter med 9,7 mio. kr.
som vil udmønte sig som nedskæringer på området.
Den nye dagtilbudsreform giver forældrene mulighed for deltidspladser ved
barsel og ved behov for pasning uden for institutionernes normale åbningstid. Det
var ikke for barselsordningen en forudsætning, at det skulle ændre på
institutionernes ressource, da det reelt ikke betyder en reduceret arbejdsbyrde for
institutionerne. Det samme gør sig i et vist omfang gældende for kombinationen
med privat pasning. Kommunen har alligevel valgt at hente finansieringen på
daginstitutionsområdet for 3,7 mio. kr. om året. Det må anses for at være en
nedskæring.

Budgetudviklingen 2018-2019
Mio. kr.
Forbedringer budget 2019
Beskrivelse
Bedre normering i vuggestuerne
Forsøg med høj kvalitet i daginstitutionerne

20,60
5,30

I alt:

25,90

Forringelser budget 2019
Beskrivelse
Budgetforringelser som følge mgl.finansiering
Ferielukning
Nedskæring (arbejdsplads i fokus)
Finansiering af deltidspladser

-9,70
-21,50
-9,74
-3,72

I alt:

-44,66

Udvikling budget 2018-2019 i alt

-18,76

Eventuelle ændringer siden vedtagelsen af budget 2018 (efterår 2017)
Ændringer siden budget 2018

I alt:

BUPL har udvalgt tre nøgletal for København Kommune fra vores medlemsundersøgelse:

68,0%

pædagoger oplever ofte, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et
eller flere børn på grund af personalemangel

67,0%

pædagoger oplever ofte, at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte
og sårbare børn på grund af personalemangel

70,0%

oplever, at der ikke er tilstrækkelig tid til at planlægge, udvikle og evaluere
det pædgogiske arbejde

0,00

