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BUPL Midtsjællands høringssvar vedr. Budget 2021
Det er indledningsvist dejligt at se, at der ikke lægges op til besparelse på børne- og ungeområdet.
Det vil BUPL Midtsjælland gerne kvittere for. Kommunen står herudover, i lyset af udligningsreformen og kommunernes økonomiaftale for 2021, med gode kort på hånden til at investere i velfærden, og her står børne- og ungeområdet først for – det er tiltrængt.
Det er positivt at se oplægget om forlængelse af vuggestuepladser i Børnehuset Spiren. Dette er
klart at foretrække fremfor dagplejepladser, da de er billigere pr. barn, har højere kvalitet, nemmere
kan dækkes ind ifm. ferie, sygdom, barsel etc. og har længere åbningstid. Det sidste er noget en
pendlerkommune som Kalundborg har brug for. Så forlæng aftalen, og som minimum for den
nævnte 5-årige periode. Børnetallene er til det. Det er dog bekymrende at læse, at der, i forbindelse med den nye byggesag for vuggestuelokaler, lægges op til at søge dispensation fra de tilpasninger der tidligere er fastslået er nødvendige. Midlerne er til stede for at skabe de rette pædagogiske rammer, der tillige vil kunne følge alle de nye vilkår i byggereglementet – brug dem!
Kommunen foreslår, at implementeringen af den nye ferielov – som medfører en fremrykning af
udgifter på ca. 148 mio. kr. – f.eks. kunne håndteres ved at lønsummen nedsættes med 0,2 pct.,
svarende til 3 mio. kr. Det er vigtigt, at de decentrale enheder holdes så omkostningsfrie som muligt. En 0,2 pct. regulering vil også ramme enhederne fuldstændig skævt ift. deres respektive medarbejdersammensætninger. Hele denne håndtering – inklusivt økonomien – bør foregå centralt.
Coronakrisen har medført mange ting, som kommunerne og medarbejderne har skulle forholde sig
til, og effekterne og konsekvenserne ses nu på flere planer. BUPL Midtsjælland vil i den sammenhæng fremhæve:
- Børn og pædagoger har oplevet langt bedre vilkår fra marts til maj, da nedlukningen gav de
facto minimumsnormeringer. Det betød tid til forberedelse af pædagogiske aktiviteter, arbejde i
mindre børnegrupper, dækning i ydertimerne. Det havde som konsekvens, at pædagogerne fik
udført det nødvendige pædagogiske arbejde, at konflikter med og mellem børnene fra den ene
dag til den anden forsvandt, at børnene og personalet var gladere og at sygefraværet styrtdykkede. Det viste kort sagt hvad der sker, hvis kommunen investerer i bedre normeringer.
Pengene fra staten er en god start, men Kalundborg bør gøre mere og hurtigere - f.eks. ved at
sløjfe negative demografireguleringer eller decideret tilføre ekstra midler til opnormeringer
- Den øgede fokus på hygiejne er én af de største årsager til det faldende sygefravær i kommunen. Hold fast i det – investér i et permanent rengøringsniveau som under nedlukningen – det
er hurtigt tjent hjem igen i form af mere effektivitet, færre udgifter til sygedagpenge etc.
- Mange børn er blevet meldt ud af SFO’en under corona. Det er af flere grunde ikke godt.
Kommunen bør derfor kraftigt overveje, om det er hensigtsmæssigt at hæve taksten for
SFO’en. Det gælder om at lokke de frafaldne tilbage, og om at få endnu flere ind.
- For SFO’erne er det i disse corona-tider kritisk, at næste års budget låses fast med udgangspunkt i børnetallene pr. 1/9-2020 – lås op for dette og lav løbende tilpasning
Særligt på anlægssiden, står Kalundborg Kommune med gode muligheder for at foretage investeringer. Samtlige legepladser og udendørsanlæg på børne- og ungeområdet trænger til forbedringer, og kommunen bør dels beslutte at allokere midler til dette, og dels at nedsætte en arbejdsgruppe med inddragelse af det pædagogiske personale, til at komme med forslag til hvilke forbedringer der ville give mening i netop deres institution.
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