Vordingborg, den 22. april 2020

BUPL’s bemærkninger til forslag om ændret ressourcetildeling
til dagtilbud og børn i udsatte positioner

BUPL har læst forslag fra Ringsted Kommune om ændret tildeling på
daginstitutionsområdet. Med forslaget lægger Ringsted Kommune op til at målrette og
styrke det pædagogiske arbejde med børn og familier i udsatte positioner.
BUPL bakker i hovedtræk forslaget op, men finder det samtidig vigtigt og pædagogisk
afgørende, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til alle dagtilbud. Dette gør det muligt
at tilrettelægge målrettede aktiviteter for børn og familier i udsatte positioner jf. den
styrkede pædagogiske læreplan.
Konkret ønsker Ringsted Kommune med det nye forslag at ændre tildelingsmodellen på
dagtilbud, således at ca. 3 procent af den nuværende normering omfordeles som sociale
normeringer. Svarende til ca. 3 mio. kr. i dagens mønt.
BUPL støtter generelt tiltag, der tager højde for institutionernes forskellige udfordringer.
Herunder at ressourcetildelingen tilrettelægges med øje for institutionernes socioøkonomiske sammensætning.
BUPL er dog ikke af den opfattelse, at en styrket normering i institutioner med sociale
udfordringer skal finansieres af institutioner, der primært søges af børn med en normal
eller god hjemmebaggrund.
Som bekendt har et flertal af folketingets partier besluttet at indføre
minimumsnormeringer i daginstitutionerne i Danmark. Allerede her i foråret har
kommunerne modtaget deres andel af den første pulje penge, der skal sikre bedre
normeringer.
Meningen med pengene fra puljen til minimumsnormeringer er, at de skal mærkes som
forbedringer overalt og bringe institutionerne nærmere på et vedtaget minimum. Ringsted
Kommunes nye tildelingsmodel udhuler efter vores vurdering i nogen grad effekten af de
ressourcer, der er påtænkt minimumsnormeringer.
Selvom Ringsted Kommune peger på, at ressourcerne primært kommer fra den
oprindelige det støttekorps (jf. bilag 2), mener vi fra BUPL’s side, at man skal gå hele

vejen og styrke institutionerne med mange socialt udsatte børn og familier med en ekstra
bevilling. Ikke ved at tage fra institutioner, som i forvejen har behov for forbedringer i
form af øget normering.
Ringsted Kommune vil med forslaget rette op på ressourcetildelingen, så den bliver
tidssvarende og opleves retfærdig. For 5 år siden nedlagde kommunen støttekorpset og
lagde pengene ud på institutionerne med udgangspunkt i antallet af børn. Alle børn talte
ligeligt, uanset alder og social baggrund. Det gør det nye forslag op med.
Dertil kommer, at der gennem årene via ændringer i tildelingsmodeller og principper er
opstået andre skævheder i ressourcetildelingen mellem kommunens institutioner, som
hverken er hensigtsmæssig eller gennemskuelig. Nogle institutioner får flere penge lagt ud
til løn end andre, uden at der et formål med det. Også det forhold ønsker forvaltningen i
det nye forslag at gøre op med, og det bakker BUPL op om.
Med forslaget følger også et krav om, at institutionerne ansætter uddannede pædagoger,
som BUPL støtter. For en høj andel af uddannede pædagoger med særlige kompetencer er
et afgørende element i forhold til at nå i mål med det pædagogiske arbejde med børn i
udsatte positioner.
Ringsted Kommune vil med forslaget også stille krav til tilrettelæggelsen af målrettede
pædagogiske indsatser for børn i udsatte positioner. Også det kan BUPL støtte. Dog bør
kravene matche de ressourcer, der tildeles. Så det forholdsvis lave beløb ikke ender med
at blive ædt op af udgifter til administration og dokumentation.
Endelig foreslår Ringsted Kommune, at den nye tildelingsmodel evalueres i 2023. Det er
BUPL indforstået med.
Ringsted Kommune foreslår to specifikke modeller, som tager udgangspunkt i tal fra
Danmarks Statistik. Herunder forældrenes uddannelsesniveau, tilknytning til
arbejdsmarkedet etc. BUPL anbefaler model 1.

Kommentarer til processen frem mod høringen
Sagen har ifølge vores repræsentanter ikke været behandlet og drøftet i Center-MEDudvalget inden den blev politisk behandlet.
Det er et brud på MED-rammeaftalens kap. 2, § 7, stk. 2. som netop skal sikre at:
”Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form,
at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/
medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for
ledelsens og/ eller kommunalbestyrelsens beslutninger”.

Vi har dog d. 21.4 modtaget en besked om, at CMU får mulighed for at drøfte sagen ”på
bagkant”. BUPL håber på fuld og rettidig inddragelse af MED-udvalg i fremtidige sager, der
vedrører pædagogernes arbejdsvilkår.

Fejl i bilag
I BUPL har vi modtaget oplysninger om, at tallene i bilag 3 muligvis er misvisende. I
januar blev dagtilbudslederne bedt om at vurdere institutionernes børn ud fra en
vurdering af børnenes trivsel. Men af bilaget fremgår det, at børnene er vurderet ud fra
socio-økonomiske forhold. Forvaltningen bør have fokus på at få rettet eventuelle fejl i
bilaget, før man lægger det til grund for ressourcetildelingen fremadrettet eller bruger det
i sammenlignings øjemed.
BUPL Sydøst står som altid til rådighed, hvis der opstår yderligere spørgsmål til denne
eller andre sager vedrørende børne- og ungeområdet.
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