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Høringssvar til ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forældrebestyrelsen har modtaget høringsmaterialet om ny ressourcetildelingsmodel
og finder det relevant at indgive høringssvar.
Generelt finder bestyrelsen, at modellen har fordele ved at tilstræbe gennemskuelighed
og ved at principperne i modellen underbygger den nye forventede dagtilbudslov. Dertil vurderes modellen at leve op til en mere tidssvarende og dokumenteret ressourcestyring på området, som gør op med tidligere budgetter, hvor administrationsgrundlaget var uklart og ophavet fortabte sig i historien. Rammestyringen med mulighed for
budgetoverførsel fra år til år er ligeledes positivt. Ligeledes bifaldes budgetsikkerhed
for institutionerne, på trods af, at pengene følger barnet – princippet.
Forældrebestyrelsen ønsker derudover at sætte fokus på følgende forhold:
Bygningsvedligehold:
Det noteres, at budgettet til bygningsvedligehold ikke skal anvendes til udendørs vedligehold, og at der findes puljer i forvaltningen, som kan søges til fx legepladsrenovering mv. Det fremstår dog uklart hvilke udgifter børnehaven skal påtage sig med budgettet til bygningsvedligehold. Ældre bygninger må forudsætte øgende krav om vedligehold end nyere bygninger – også indendørs. Tilsvarende er nedbrud i tekniske installationer ikke noget som børnehaven bør pålægges ansvaret for, da det ikke er børnehaven, der kan sikre alm. drift og vedligeholdelse af det. Det gælder fx for gulvvarmeanlæg, som ved nedbrud eller teknisk fejl kan påvirke hele årets budget på denne
ene post. Der må således være og angives forskel på budget til drift og forbrug.
Herunder bemærkes, at bygningerne og indretning skal følge med ift. børnegruppernes
størrelse.
Beregningsgrundlag:
Modellen er beregnet på baggrund af 2018 budgetterne. Herunder er timepriserne baseret på det nuværende personale. Bestyrelsen foreslår derfor, at beregningerne bør baseres over flere år, så et mere realistisk grundlag opnås.

Bestyrelsen finder, at det er godt og nødvendigt med gennemsigtigheden på beregningen for åbne-lukke timer (10 timer), som er absolut afgørende for, at der sikres et ensartet tilbud ift. åbningstid uanset institutionen størrelse.
Generelt tilstræbes gennemsigtighed i modellen hvilket må være en forudsætning for
nutidig økonomistyring. Bestyrelsen er dog ikke blev forelagt en detaljeret gennemgang af beregningerne, og må tage forbehold for, om de angivne beløb bygger på gennemskuelige beregninger. Det er væsentligt for institutionerne, at principper og beløb
er genkendelige og gennemskuelige for, at der kan planlægges og styres efter dem på
bedst mulig vis.
Indførelsesperiode:
Bestyrelsen finder det rimeligt, at udligningen indføres over fx 18 måneder af hensyn
til, at de afgivende institutioner kan indregne og planlægge med udgiften ved fremtidige rekrutteringer, så egentlige afskedigelser kan undgås. Ved afgang af erfarent personale, kan der således planlægges med rekruttering af personale med lavere anciennitet, eller en barselsvikar kan udskydes. Bestyrelsen påpeger dog, at beløbene er en væsentlig større andel af det samlede budget i de mindre institutioner end det er i de
større institutioner.
Hvis en gradvis overgang indføres, er det dog vigtigt, at der fastsættes en skæringsdato, som institutionen kan regne med i fremtidig planlægning.

Bestyrelsen takker for muligheden for at afgive høringssvaret og ser frem til beslutningen om den nye ressourcetildelingsmodel, og dermed en mere gennemsigtig og helhedsorienteret fordeling af budgettet.

Med venlig hilsen
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