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Vedtaget

Kolding
Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2019 til 2020 på daginstitutionsområdet
Kolding Kommune lægger op til store besparelser på 0-5 års området, idet der i budgettet for 2020 skæres 9,66 mio. kr.

Budgetudviklingen 2019-2020
Kommentarer til budgetudvikling 2019-2020
Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre.
Enhedslisten, SF og løsgænger Pernille
Øhlenschlæger Pedersen er ikke en del af
budgetforliget.
I budgetforliget indgår der en rammebesparelse på
2,5 % (80 % effekt i 2020) i 2020. I 2021 skal der
igen findes en besparelse på 0,5 % i, i 2022 skal
der igen findes en besparelse på 0,5 % og i 2023
skal der igen findes en besparelse på 0,5 %.
Det er Børne- og Uddannelsesudvalget, der har
besluttet de konkrete besparelser i uge 43.
På daginstitutionsområdet er der vedtaget
besparelser, som kan se til højre, på i alt ca. 9,6
mio. kr.
Hvordan forslagene konkret påvirker området vil
afhænge af udvalgets beslutninger.

Mio. kr.
Forbedringer budget 2020
Beskrivelse

I alt:

0,00

Forringelser budget 2020
Beskrivelse
Generel besparelse, daginstitutioner
Harmonisering af åbningstid
Forældrebetalt madordning i vuggestuer
Nedlæggelse af Gæstehuset ved Engsøens
Børnehus
Nedlæggelse af Spiregruppen
Vedligehold af grønne områder
Ledelse og administration (Rammebesparelse)
[Beregnet andel daginstitutionerne]
Bedre opstart og overgange [Beregnet andel
daginstitutionerne]
I alt:

Udvikling budget 2019-2020 i alt

-0,82
-3,33
-3,50
-0,51
-0,55
-0,20
-0,22
-0,54
-9,66

-9,66

Eventuelle ændringer siden vedtagelsen af budget 2019 (efterår 2018)
Ændringer siden budget 2019

I alt:

0,00

BUPL har udvalgt tre nøgletal for Kolding Kommune fra vores årlige medlemsundersøgelse:

67%

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

69%

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

82%

af kommunens pædagoger har inden for en uge oplevet at være for få
medarbejdere på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne

