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

Titel: Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne
Beskrivelse af ændringsforslaget:
Institutionerne på 0-6 års området lukkes kl. 16.30 hver dag, undtagen fredag, der stadig lukkes kl. 16.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
At antallet af forældre med behov for pasning efter kl. 16.30 ikke overstiger kapaciteten for den
integrerede institution, der har udvidet åbningstid for forældre med særligt pasningsbehov.
Der er gennemsnitligt 1-2 medarbejdere på arbejdet den sidste time inden lukning. Belastningsgraden for
den sidste time vil således øges, da det ikke forventes at forældrene gennemsnitlig vil lade deres børn
være i institution 2 timer mindre om ugen. Der kan således kun spares de pågældende medarbejdere, der
er på arbejdet den sidste halve time, og ikke en gennemsnitlig normeringstime.
Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingsindtægten ved beregning af besparelsen.
Dagplejen berøres ikke af denne ændring i åbningstid.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Forringet serviceniveau for forældre, hvis arbejdstid ikke giver mulighed for at aflevere/hente børn i det
angivne tidsrum. I forvejen er åbningstiden ikke et tilbud til forældre, der har weekend, aften og
natarbejde.
Der vil fortsat være en 0-6 års institution med udvidet åbningstid. Det betyder, at forældre, der har et
behov for at aflevere fra kl. 6.30 eller afhente inden kl. 17.00 kan tilbydes institutionsplads her.
Det vurderes umiddelbart, at mere end hovedparten af børnene i 0-6 års institutioner er afhentet kl.
16.30.
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Der skal afskediges for den nævnte lønssum.
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Ingen
Netto budgetreduktion (angives med minus):
DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget
på området 2016

I alt

2016

2017

2018

2019

-102.000

-204.000

-204.000

-204.000

25.500
-76.500

51.000
-153.000

51.000
-153.000

51.000
-153.000

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