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Servicereduktion - lavere service til borgerne
Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Lukning af institutioner i en uge
Beskrivelse af ændringsforslaget:
Alle institutioner på 0-6 års området (undtagen dagplejen) lukkes i en uge, f.eks. i efterårsferien eller i en
uge af sommerferien. Der etableres feriepasning på to institutioner til forældre, der af arbejdsmæssige
årsager har behov for pasning. En uges lukning svarer ca til to fuldtidsstillinger.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
At ikke alle forældre har behov for feriepasning, idet der kun afsættes normering til to institutioners
alternative pasning. Ferielukningen gælder også for de børn, der er indmeldt i de to
feriepasningsinstitutioner.
I forslaget skal fratrækkes 25% forældrebetaling.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Institutionerne vil være lukkede for pasning i en uge, f.eks. efterårsferien eller i en uge af sommerferien,
hvor forældrene således må afholde ferie eller selv sørge for pasningsmulighed, med mindre man af
arbejdsmæssige årsager bliver tilmeldt feriepasning på anden institution end barnets egen.
Ved at indføre en lukkeuge, sænkes normeringen på åbningsdage, da alle medarbejdere er ansat i 52 uger,
og pt. har institutionerne åbent 50 uger om året, dvs. at normering tildelt for 49 uger ”forbruges” over 52
uger.
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Der skal afskediges for to fuldtidsmedarbejdere på området. Reduktionen kan først få fuld effekt i 2017
pga opsigelsesvarsel.
Ved indførelse af endnu en lukkeuge, skal medarbejdernes ferie i endnu højere grad afholdes i bestemte
uger.
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Ingen
Netto budgetreduktion (angives med minus):
DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget
på området 2016
Reduktion i drift

Ialt

2016

2017

2018

2019

-330.000

-660.000

-660.000

-660.000

82.500
-247.500

165.000
-495.000

165.000
-495.000

165.000
-495.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.
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