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BUPL Midtsjælland – Høringssvar budget 21-24
BUPL Midtsjællands bemærkninger til budget 21-24.
Med afsæt i erkendelsen af, at det bestemt ikke er nogen nem opgave at vedtage budgettet for de
kommende år, har BUPL Midtsjælland følgende bemærkninger:
Det er helt afgørende, som det fremgår af ændringsforslaget fra A, O, Ø og I, at Børne og unge- herunder
specialområdet, fortsat holdes uden for den generelle besparelse på 0,7%.
Det er også helt afgørende at normeringsforbedringerne stigende med 2 mio. årligt på 0-6 års området,
udmøntes som besluttet i 2019.
På 0-6 års området mangler der, på baggrund af den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, 56 mio.
årligt for at komme i mål med blot minimumsnormeringer. Ifølge BUPL Midtsjællands egne beregninger er
tallet endnu større. Under alle omstændigheder er der lang vej igen, og det er helt afgørende, at området
tilføres ressourcer og ikke omfattes af hverken direkte eller indirekte besparelser.
På SFO- og fritidsområdet er det mest afgørende, for at opnå kvalitet og forebyggelse i fritidstilbuddene, at
de ressourcer, der bevilges til området, rent faktisk anvendes til børns og unges fritid. I dag er der
desværre eksempler på, at mere end 50% af fritidsbudgettet i stedet anvendes til undervisning på den
enkelte skole. Der er sikkert også behov for flere midler til undervisning, men det er helt uholdbart at lade
fritidsbudgettet, der i øvrigt er betalt af forældrene, finansiere undervisning.
Slagelse Kommune er økonomisk udfordret, og alle partier synes enige om, at løsningen er, at flere unge
skal i uddannelse og arbejde og færre fremover må tabes i systemet.
I ændringsforslaget fra V, B og F foreslås anvendt 15 mio. af de 2 gange 50 mio. fra udligningen, til
investering i indsatser, der skal vende udviklingen. Indsatser, der foreslås målrettet skole- og
beskæftigelsesområdet.
BUPL Midtsjælland mener, at ideen med at bruge en del af disse ”engangsmidler” til investering i at vende
en udvikling er helt rigtig. Blot foreslår vi, at indsatsen skal starte så tidligt som muligt og ikke vente til
skolealderen. Jo tidligere indsats desto større effekt og jo bedre investering. Pædagoger og ledere, rundt
om i kommunens forskellige institutioner, vil meget gerne samarbejde om at opnå den mest optimale
ressourceudnyttelse, og finde nye veje til forebyggelse og tidlig indsats med henblik på at give børn og
unge det bedst mulige afsæt for et godt liv.
Uanset Slagelse Kommunes økonomiske udfordringer, kan BUPL Midtsjælland ikke pege på forsvarlige
besparelser på børn-, unge- og specialområdet, der i forvejen er nødlidende, men vil jf. ovenstående
opfordre til størst mulig inddragelse af pædagoger på alle niveauer i forhold til ønsket om at vende
udviklingen.
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