Opdateret dd.
Budget status:

07-11-2019
Vedtaget

Sønderborg
Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2019 til 2020 på daginstitutionsområdet
Sønderborg Kommune lægger op til forbedringer på 0-5 års området, idet der i budgettet for 2020 tilføres 2,7 mio. kr.

Budgetudviklingen 2019-2020
Kommentarer til budgetudvikling 2019-2020

Mio. kr.

Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten,
Dansk Folkeparti og Venstre har indgået budgetforlig.
(Hermed hele byrådet)

Forbedringer budget 2020
Beskrivelse
Dagtilbudsområderne rammeudvidelse

3,00

I budgettet indgår spareforslag for 50 mio. Der er ikke
lagt op til ændringer på daginstitutionsområdet. I
oplægget indgår dog, at "Pris/Løn fremskrivning for
2019 fastfryses - Serviceudgifter". Forslaget vil alt
andet lige betyde, at institutionerne har mindre at
købe de samme varer for i 2020.

I alt:

3,00

I budgetforliget er der afsat 3 mio. til understøtte
personaledækningen i daginstitutioner.
Fra budgetforliget:
"Der skal i forlængelse af masterplanen for dagtilbud
arbejdes videre med at samle små daginstitutioner i
byer, hvor der er flere institutioner. Der skal i
forbindelse med udarbejdelsen af en ny
tildelingsmodel på
dagtilbudsområdet afsættes et rammebeløb inden for
fagudvalgets budgetområde til at finansiere, at det i
praksis ikke er muligt at have 100 pct. dækning i den
kommunale dagpleje, jf. helhedsplanens mål herom.
Partierne bag budgetforliget er enige om at afsætte 3
mio. kr. årligt til at understøtte personaledækningen i
daginstitutioner, der er særligt udfordret i perioder.
Det skal sikre en tilstrækkelige personaledækning i
hele
åbningstiden i disse institutioner."
Hvordan det konkret vil påvirke daginstitutionerne vil

Forringelser budget 2020
Beskrivelse
"Pris/Løn fremskrivning for 2019 fastfryses Serviceudgifter" [Estimeret værdi]

-0,30

I alt:

-0,30

Udvikling budget 2019-2020 i alt

2,70

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

I alt:

0,00

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

59%

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

64%

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

72%

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

