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______________________________________________________________________
Høringssvar til Budget 2021
Følgende høringssvar er dannet i fællesskab mellem Dagtilbud Sydvests ledelse og bestyrelse. Vi har forholdt os til de 4 forslag, som peger direkte ind i vores sektor:
1.

Øget uddannelsesgrad i daginstitutioner For at øge uddannelsesgraden på daginstitutioner ønsker udvalget at efteruddanne flere pædagogmedhjælpere til pædagogisk assistent.
Det er rigtig fint med et ønske om større uddannelsesgrad i daginstitutionerne. Vi
har en minister og en kommunaldirektør, som samstemmende roser PAU uddannelsen og gerne ser flere. Både forældre og medarbejdere kan se værdien af mere
uddannelse. Men er også enige i, at antallet af mandetimer bør fastholdes / øges.
Vores bekymringer er nævnt over flere år. Hver gang vi får en PAU ansat, så udhules vores budget yderligere, da der ikke er taget højde for de forskellige uddannelsesgrader i økonomistyringen. Vi vil derfor bede om en politisk stillingtagen til det forældede syn på lønsumsstyring, hvor der er en fordeling mellem uddannede og ikke uddannede på 60-40 % af lønsummen.
Det uhensigtsmæssige består i, at PAU i Randers Kommune regnes for at være
uuddannede. Skulle vi foreslå en problemløsning, så ville det være en forandret
stillingtagen til fordeling af midlerne. Der er 2 oplagte muligheder: enten at anse
PAU som en del af de uddannede, eller at opdele lønsummen i 3 dele til fx uddannede/LANG, uddannede/KORT og uuddannede. Procentsatserne må være en politisk afgørelse om ønsket kvalitet.

2.

Vedligeholdelse af udearealer i daginstitutioner Udvalget ønsker en større grad
af vedligeholdelse af udearealer, hvor budgettet svarer til vintervedligeholdelse i
en gennemsnitlig vinter, en årlig hækklipning og græsklipning hver 14. dag i
vækstsæsonen på dagtilbudsområdet.
Det er rigtig godt, at udvalget efter 5 års Ejendomsservice reagerer på den serviceramme vi modtager. Vi vil først og fremmest kritisere den manglende udmelding af, hvad vores aftaleenhed kan forvente sig af servicerammen. Det er endnu
ikke lykkedes for Ejendomsservice at fremsende en SLA (ServiceLeveranceAftale)
for vores dagtilbud. Denne skulle redegøre for standarden.
Vores ønske er, at vi grundlæggende har de samme ordentlige servicestandarder for alle Ejendomsservices ydelser på alle ca. 240 matrikler i Randers Kommune. Et serviceniveau, som vi kan være bekendte overfor medarbejdere, borgere og gæster i Randers Kommune. Vi kan se over de seneste år at vi stadig har

høje udgifter til bygninger og udearealer. Vi tænker derfor, at 700.000 kr. er for
lidt.
Hvis vi ikke kan få standarderne til at være ordentlige, så ønsker vi ordningen
rullet tilbage, således at vi får pengene retur til vores udgifter.
Vi er bekendt med, at Dagtilbudsrådet ligeledes har fremsendt ønsker om dette
emne.
3.

Anlæg Nye institutioner i Dronningborg og Minimax Der er planlagt to nye institutioner. I forbindelse med byggeriet i Langå viste det sig, at det afsatte beløb
ikke dækkede institutionen. Der er derfor flyttet 6,5 mio. kr. fra Dronningborg i
2020 til Langå. Med udgangspunkt i en pris på 21,5 mio. kr. pr. institution ønskes
anlægsrammen forhøjet Ny daginstitution i sydøst 21.500 Kapacitetsanalysen på
dagtilbudsområdet viser, at der kommer til at være en mangel på pladser i dagtilbud Sydøst. Omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser 2.500 Den demografiske udvikling viser et stigende antal vuggestuebørn frem mod 2030. Der
har i tidligere budgetår været afsat et beløb 2,5 mio. kr. pr. år til løbende at justere antallet af børnehave- og vuggestuepladser, dette ønskes videreført i 2021,
således at der er midler til løbende om- og tilbygning af primært vuggestuepladser, hvor efterspørgslen viser et behov herfor.
Vi kan fuldt ud tilslutte os en oprustning på anlægsmidlerne til vores sektor. Vores proces med Børnehuset Langå viste, at der skønnes i underkanten af, hvad der
kan bygges for nu om dage. Endvidere ønsker vi for fremtidige processer, at der
er et øget fokus på udearealer/legepladser, som del af opførelsen af nye institutioner, da det er dyrt for en aftaleenhed at stå med denne udgift bagefter.

4.

Opdatering af indeklima i daginstitutionerne Der er iværksat en undersøgelse af
både daginstitutionerne og indeklimaet, et foreløbigt skøn viser, at det samlet vil
koste 50 mio. kr. at gennemføre de forbedringer som udvalget finder nødvendige.
Udvalget ønsker samlet set et øget anlægsbudget på 50 mio. kr. over en 10-årig
periode.
Vi kan fuldt ud tilslutte os en oprustning på anlægsmidlerne til vores sektor. Der
skal løbende forbedres indeklima, så tanken om årligt at have midler til dette er
god.

Med venlig hilsen

MED og Dagtilbudsbestyrelse i Dagtilbud Sydvest.

