Ny ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Hollænderhuset
Der er vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionsområdet. Denne model skal bl.a.
have fokus på “pengene-følger-barnet-princippet”, på enkelthed/gennemsigtighed samt
budgetsikkerhed. Der er nedfældet nogle modelforudsætninger, herunder normering i forhold til børn
og medarbejdere, men hvem sørger for at holde institutionerne op på at overholde de tilstræbte
normeringer? Der bør være en konsekvens, hvis det tilstræbte ikke bliver overholdt. Vores anbefaling
er, at man finder en måde at tilgodese de institutioner, der overholder de omtalte normeringer. Det
kunne være en løsning at honorere de institutioner, der har et lavt sygefravær, en høj
gennemsnitsanciennitet, overholder budgetter mv. Har man en stab med flere løntunge medarbejdere
kan det, som det bliver præsenteret i udsendte materiale, betyde, at den institution reelt set får færre
hænder pr. barn. Det synes ikke at være i barnets bedste interesse.
I den nye fordelingsmodel er indvendigt vedligehold fortsat en del af institutionernes eget budget,
mens det udvendige vedligehold derimod tilfalder en helt anden forvaltning. Hvem holder dem op på,
at de rent faktisk foretager det vedligehold, der er nødvendigt, for at institutionernes eksteriør ikke
bliver mere nedslidt end nødvendigt? Vi mener, at en løsning kunne være, at overlade den del til den
enkelte institution selv. At lade den enkelte leder disponere over det fulde vedligeholdelsesbudget og
vægte, hvad der er mest presserende at bruge ressourcer på. Ligeledes bør
vedligeholdelsesbudgettet følge fordelingen af børn (den efterstræbte normering).
Generelt er fordelingsmodellen udregnet på et meget teoretisk grundlag. Der tages højde for
gennemsnitslønninger, børneenheder (!?) mv. Flere udfordringer kan opstå i praksis. Både i forhold til
bemanding af institutionerne i ydertimerne, ancienniteten hos medarbejderne, der kan give en skæv
fordeling af timer, der reelt set bliver brugt sammen med børnene grundet løntunge medarbejdere,
mv. For at indfase den nye model uden for store omkostninger for de institutioner, der står for at
skulle afgive et større beløb, vil vi klart anbefale en indkøringsperiode på et par år. Vi mener
ligeledes, at den nye model bør evalueres årligt.
Generelt er der bred enighed om, at børneområdet bør prioriteres højere i Dragør kommune. Vi har,
på trods af en væsentlig højere egenbetaling, ikke et tilsvarende højt niveau sammenlignet med
lignende institutioner med noget lavere egenbetaling.
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