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BUPL Nordsjællands høringssvar til
Borgmesterens budgetoplæg 2020-27
BUPL Nordsjælland vil takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. budget 2020-27.
Desværre ser vi igen et meget bredt budgetoplæg, som samlet set skaber stor utryghed for pædagogerne i
Allerød Kommune. Et budgetoplæg med spareforslag der svarer til knap 23 stillinger på 0-18 års området giver
meget langt fra følelsen af tryghed i ansættelsen og arbejdsro til de daglige pædagogiske opgaver med
børnene. Denne tilbagevendende begivenhed skaber hvert år dønninger blandt medarbejderne i Allerød
Kommune, for deres ansættelser bringes igen og igen i spil. Det er ikke rimelige arbejdsvilkår, og Allerød
Kommune er set ud fra den betragtning svær at opfatte som en attraktiv arbejdsplads.
BUPL Nordsjælland anerkender til fulde den inddragende proces i forbindelse med revideringen af Børne- og
ungepolitikken. Men vi må stille os undrende, når politikken skal ud og leve, for heller ikke i år kan vi få løfterne
til borgerne til at stemme overens med budgetoplægget.
Politikken beskriver bl.a., at kommunens politikere ”forpligter sig til altid at have politikken for øje i byråds- og
udvalgsarbejdet”. Medarbejderne skal bruge ”politikken som rettesnor i den daglige drift og i udvikling af
praksis”. Samtidig loves der, at ”i Allerød er vi fælles om opgaven” og at ”vi er fælles om ansvaret”.
Har den og kan den få rod i virkeligheden? Det er ikke små krav, der stilles til pædagogerne, som skal indfri
løfterne til borgerne beskrevet i Børne- og ungepolitikken. Pædagogerne skal stimulere, udfordre, forberede,
understøtte, skabe rammer, gribe ind, samarbejde, gå i fællesskab, og ikke mindst skal pædagogerne kunne
opspore børn og unge i udsatte positioner. Dette arbejde vil Allerøds pædagoger rigtig gerne løfte, men
hvordan forventer kommunen det skal kunne lade sig gøre, når vilkårene for arbejdet konstant forringes, når
kollegaen ikke findes og ens forsørgelsesgrundlag konstant er under pres?
Kære politikere, det er jer der igen og igen forringer rammer og vilkår for det pædagogiske arbejde. Hvor er
jeres forpligtelse til at have politikken for øje, når I fjerner fundamentet for pædagogerne til at løfte den daglige
opgave med børnene og de unge? Hvor er det fælles ansvar?
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