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BUPL Midtsjællands høringssvar ifm. Budget 2022 – Kalundborg Kommune
BUPL Midtsjælland vil gerne starte med at sige, at Kalundborg har alletiders muligheder for
skabe gode og udviklende rammer i 2022 og frem på børne- og ungeområdet. Økonomien er
sund, og servicerammen bliver udvidet.
Der er demografiske udfordringer, som presser servicerammen, bl.a. på specialområdet,
hvor antallet af børn og unge med krav på specialtilbud er steget med 50 personer (= 12,4
mio. kr.). Men løsningen er ikke, som det administrativt foreslås, at lade inklusionsmidlerne
på almenområdet finansiere disse udgifter. Stigningen skal bl.a. ses i de allerede beskårede
tilbud og normeringer i kommunens dagtilbud og skoler. En yderligere beskæring vil kun forværre udfordringerne på specialområdet de kommende år. Man skal heller ikke anvende
midlerne fra ”Generelt løft af folkeskolen” til at finansiere ekstraudgifterne. Folkeskolen har i
forvejen brug for disse midler til almendelen – senest dokumenteret i kommunens egenbestilte rapport fra VIVE. Brug i stedet pengene på at højne kvaliteten i de eksisterende indsatser
og lav nye indsatser, med udgangspunkt i hvad fagpersonalet mener er nødvendigt for at
løfte opgaverne.
En grønthøsterbesparelse på servicerammen i form af nedskrivning af PL-procenten rammer
skævt, og vil forværre i forvejen eksisterende udfordringer på børne- og ungeområdet. Kalundborg har et af landets laveste normeringsniveauer, og en PL-besparelse vil svare til afskedigelse af 1-4 fuldtidspædagoger, afhængig af hvor stort en nedskrivning man vælger.
Kalundborg Kommune skal den anden vej, og investere i bedre normeringer – til gavn for
børnene, for personalet og kommunens økonomi.
Så vidt vi kan se, så budgetlægger Kalundborg Kommune fortsat med en 20. mio. kr. stor
bufferpulje, hvis formål er at kunne betale en eventuel bod ifm. overskridelse af budgettet.
Ingen kommuner har endnu skulle betale bod. Der er derfor ingen grund til at budgetlægge
med denne post. Midlerne skal i stedet ud i driften, og her står specialområdet og dagtilbudsområdet først for. Investeringer her kan ligefrem skabe yderligere råderum de kommende
år.
Kommunen har også en del midler bundet op i puljer, fx udviklingsmidler i skoler og dagtilbud. Puljer som ofte aldrig bruges (fuldt ud). Midlerne bør i stedet bruges på den ordinære
drift, så flere pædagoger kan løfte de nødvendige opgaver og højne kvaliteten.
Med venlig hilsen
Bertha Langhoff Hansen
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