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Høringssvar fra Områdebestyrelse Midt vedr. budgettilpasningsmodel 
 

Forældrebestyrelsen for Område Midt bifalder generelt den nye måde, budgetter skal tildeles på. 

 

Områdebestyrelsen er enig om, at model 1 klart er at foretrække; forudsat, at de sociale 

normeringer fortsat løbende vil blive tilpasset udviklingen i de enkelte institutioner. 

Model 1 vil muliggøre bedre planlægning, forudsigelighed og også mere fleksibilitet ift. at sætte 

ind dér, hvor der er behov for de særlige indsatser. Det vil give øget stabilitet og en mere smidig drift og større 

overblik for ledelsen. 

Der er dog enkelte konkrete forhold, som vi ønsker at stille spørgsmålstegn ved. 

I det fremsatte materiale ser det ud til, at den daglige pædagogiske ledelse nedprioriteres  i forhold til den 

nuværende model.  Ud fra grundtildelingsmodellen får hver afdeling tildelt 0,5 årsværk til at varetage den 

dagligepædagogiske ledelse, uden at skele til afdelingens størrelse, geografisk placering, antal ansatte, samt den 

sociale normering. Det undrer os, at Faxe Kommune på den ene side kan lave en nuanceret tildelingsmodel for 

sociale normeringer, hvor parametrene for tildeling er klare. Og i samme moment ikke forholder sig til de 

ledelsemæssige udfordringer, der kan være i de afdelinger, hvor der skal ydes en ekstra indsats.  Vi vil opfordre til, at 

Faxe Kommune laver en tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i de enkelte afdelingers størrelse og behov.     

Ligeledes vil vi påpege, at det ikke er synligt i høringsmaterialet, hvor bygnings- og legeplads- samt 

udearealsvedligehold indgår i budgetposterne. Sådan som det er i dag, er det meget vanskeligt for de enkelte 

institutioner at afsætte penge til istandsættelse af de meget slidte legepladser eller stuer, uden 

at det går ud over normeringen. Det er forældrebestyrelsens holdning, at det er ansvarsfraskrivelse, ikke at anføre 

vedligehold som et selvstændigt punkt i budgettet. Dette også, fordi det ikke er proportionelt med antallet af børn, 

hvor meget behov for renovering/udskiftning af legeredskaber mm. – den mindsteinstitution kan godt være den, der 

er mest slidt. Det vil sige, at der mangler en fordelingsnøgle ift. vedligehold. 

Generelt er det forældrebestyrelsens holdning, at det ikke kan være rigtigt, at der ikke foretages tilstrækkelig 

vedligehold af børnenes fysiske rammer for leg og læring – eller at det skal gå ud over de beløb,der ellers kan hyres 

personalet for. Der er institutioner i kommunen, der er så slidte, at byrådet ikke kan være det bekendt. 

Med venlig hilsen 

Områdebestyrelsen for dagtilbudsområdet Midt 
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