Holstebro den 01-09-16
Børn og Unge Udvalget

Høring vedr. budget 2017-2020

Vigtigt
I budgetmaterialet er anført at dagplejen har 10 tilsynsførende. Det er en fejl.
Der er 9 tilsynsførende medarbejdere.
Desuden må vi gøre opmærksom på, at det i budgetmaterialet er anført, at hver
tilsynsførende har tilsyn med 63,8 barn. I daglig praksis er antallet for nogle
tilsynsførende op til 100 børn.

Reduktion på administration- og tilsynspersonale
Vi er uforstående overfor en reduktion på administration- og tilsynspersonale i
dagplejen ud fra følgende fakta:

· De tilsynsførendes timetal er reduceret i præcis takt med reduktionen i antallet af
dagplejere. Ved at reducere yderligere vil det gå ud over antallet af tilsyn hos den
enkelte dagplejer. Det vil være en kvalitets forringelse, der vil kunne mærkes af både
medarbejdere, børn og forældre.
· Dagplejen har gennem de seneste år gennemgået en stor faglig udvikling og et
kvalitetsløft, som har haft stor værdi for medarbejderne, og givet resultater i forhold til
øget efterspørgsel fra familierne.
Med en reduktion på tilsynstimerne vil dagplejen ikke kunne fastholde samme
standart, og man kan frygte at udviklingen vil gå i stå eller gå tilbage.
· Ved en reduktion af administrationen vil opgaver, som administrationen løser nu, gå
tilbage til de tilsynsførende. Det vil også betyde færre tilsyn hos den enkelte
dagplejer, og dårligere muligheder for hjælp og udvikling til medarbejdere og børn.
· Konsekvensen af en reduktion med færre tilsynsbesøg vil desuden ramme udsatte
børn særlig hårdt, og mulighederne for tidlig indsats vil være forringede.
I materialet forventes en besparelse på kr. 2.800.000. på grund af den vedtagne nye
ledelsesstruktur, men ifølge Masterplanen giver det en besparelse på kr. 5.905.500.
Reduktionen i dagplejen vil nemt kunne findes i denne difference.
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Rammebesparelser
Efter udsendelse af budget materiale er vi blevet bekendt med, at
rammebesparelsen også omfatter den decentrale konto vedr. uddannelse og
kurser. Dette undre os, da der jo netop i Masterplanen står at: ” udvalget
ønsker et større fokus på kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling skal
fokusere på alle medarbejdergrupper i Dagtilbud.”
Bloktilskud
Det tilskud der tidligere var øremærket dagtilbud (flere hænder) bliver i 2017
tilført bloktilskuddet. Vi vil gerne opfordre til, at man fastholder at de 2,5 mio.
skal blive på børneområdet og sikre flere hænder.
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