Høringssvar fra BUPL Storkøbenhavn, budgetoplæg 2021
BUPL har modtaget oplægget til budget 2021 og skal gøre følgende bemærkninger:
Forslag T 4 – Effektiv administration og opgaveløsning på tværs.
I forslaget indgår en bemærkning om at forsøge at rekruttere mindre løntunge medarbejdere, samt
omfordeling af opgaver, der kan løses af mindre løntunge medarbejdere.
Vi skal henlede opmærksomheden på at det danske lønsystem medfører, at jo ældre man bliver i
stilling og fag, jo dyrere er man. Forslaget lægger således op til en diskrimination af ældre medarbejdere.
Hvis intentionen er at ansætte medarbejdere med ingen eller ringere uddannelse i pædagogstillinger i dagtilbud og FFO, vil effekt og konsekvenser efter vores opfattelse være særdeles mærkbare.
Forslag UDF 1 – Tilpasning af åbningstid efter behov.
I forslaget foruddiskonteres en besparelse i overslagsårene på 500.000 kr. ved indskrænkning af
åbningstiden i dagtilbud. Vi finder det betænkeligt, at man. beslutter sig for en besparelse før en
annonceret analyse viser, hvad der skal evt skal gøres ved åbningstiden.
Forslag UDF 2 – Harmonisering af lukkedage mellem dagtilbud og FFO
Forslaget indebærer en harmonisering, hvilket BUPL i sig selv ikke er modstander af. Vi havde dog
gerne set at antallet af lukkedage var sat ned til niveauet for dagtilbud fremfor at øges til FFO niveau.
Med forslaget vil der blive beslaglagt op til en uges ferie til afholdelse som enkeltdage. Sammenlagt 8 dages arbejdsgiverbestemt ferie er samtidig en faktor, som vore medlemmer ser på som et
negativ, når de skal søge stilling.
Forslag UDF 3 – Opsige aftale om særlige fridage på dagtilbud
Forslaget ligger i tråd med UDF 2. Vore indvendinger er derfor de samme som ovenfor. Derudover
vil vore medlemmer opleve det som et slag i ansigtet ovenpå et år, hvor alle har lagt et ekstraordinært stort arbejde i at få en hverdag til at hænge sammen under Corona-krisen. Der har været sagt
mange pæne ord og tak for indsatsen, men det lyder lidt hult, når man straks derefter fjerne kotyme -fridagene.
Forslag USU 2 – Justering af taksterne på FFO - området.
I forslaget nævnes det at Furesø kommune har en høj dækningsgrad set i sammenligning med de
omkringliggende kommuner. Hvis Furesø havde en gennemsnitlig dækningsgrad ville man kunne
spare ca. 3 mio kr. Dette er dog ikke forslaget. I stedet foreslås at hæve taksten på FFO 1 og FFO
2 svarende til en merindtægt på 2,5 mio kr. Konsekvensen af dette kan være, at dækningsgraden
falder især på FFO 2 området da prisen er ret afgørende for, om tilbuddet er attraktivt nok. Det kan
have en social skæv virkning idet især de udfordrede børn og unge er i fare for at falde fra. Tiden
med hel eller delvis nedlukning p.g.a. covid-19 gjorde at en stor del af de unge kom ud af vane
med at frekventere FFO. Det kan være vanskeligt at få de unge tilbage i det strukturerede fritidstilbud, som FFO er.

ØU har på sit møde i juni 2020 behandlet forslag om konsekvenser af den nye ferielov. Beslutningen indgår i de tekniske budgetkorrektioner som et forslag om at opkræve 0,4 % af lønsummen
årligt til delvis dækning af afregning af indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov. Vi skal
derfor fastholde at udgiften afholdes centralt fremfor at pålægge decentrale enheder dobbelt udgift
på feriekontoen.
Generelt må vi sige om samtlige forslag at de er medvirkende til at sænke personalenormeringen i
dagtilbud og FFO. Det er et særdeles uheldigt signal at sende fra Furesø kommune, mens folketinget behandler forslag om hvordan den besluttede minimumsnormering på dagtilbud skal udmøntes. Ydermere da man i bemærkningerne til budgetoplæg gør gældende at hvis folketinget alligevel
ikke gennemfører minimumsnormeringer agter man at gennemføre dem kommunalt.
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