Høring vedrørende ny model for tildeling af budgettet.
Vi har læst den nye budgettildelingsmodel og har følgende
bemærkninger.
For det første, synes vi det er en rigtig god ide, at pengene følger det
enkelte barn og kan sagtens se, at det giver en større overskuelighed
for borgerne i kommunen.
Når det så er sagt, er vi bekymret for, at der vil komme flere
tidsbegrænsede ansættelser på vores område, da det vil være svært
for institutionen at gennemskue, hvor mange børn de vil modtage på
årsbasis og derved, hvor mange penge som følger med. Det er et
område vi vil have særlig opmærksomhed på, hvis modellen bliver
implementeret.
Vi kan også være bekymret for, at der vil være enkelte institutioner,
som vil fungere som ”svingdør” altså forældre som er nødt til at sige
”ja tak” til en plads, for så at flytte barnet kort tid efter, når der
kommer plads i ”ønskeinstitutionen”. Personalet i disse institutioner,
vil opleve et større pres, da det til tider bestemt kan/vil være hårdt at
køre små børn ind.
I grundtaksten som føler med, er det lidt svært at se forskellen, når vi
kun har den for 2015.
Vi kan se at lederlønnen ligger på et sted mellem 270.000 – 620.000
kr.
Umiddelbart tænker vi at det da vist ikke kan dække hele lederlønnen?
Resten af pengene vil jo så blive taget fra lønsummen til at dække
resten, altså penge som så går fra børnene.
Vi tænker der skal rettes en vis opmærksomhed på den del, så der
stadig er personale til at udvikle og stimulere børnene.
Omlægning af inklusionsbeløb til inklusionstakst, lyder umiddelbart
som en god ide, vi skal dog være opmærksomme på, at der stadig er
institutioner, hvor børnene er mere udfordret end andre steder, men
hvor begge forældre er udearbejdende, bor sammen osv. De vil måske
blive skåret i deres inklusionsbeløb fra 2014-2015 på denne baggrund.
Med venlig hilsen
FOA/PMF
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