Til borgmester Henning Jensen Nyhuus og kommunaldirektør Hans Nicolaisen med kopi til
pressen
Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, bedes følgende sat på dagsordenen til
byrådsmødet d. 21.1.2013:
Folketinget aftaler, at der i finansloven for 2013 skal tildeles samlet 500 millioner kroner til
kvalitetsløft af daginstitutionerne i Danmark - primært til at ansætte flere pædagoger og
medhjælpere pr. barn (normeringen).
I finansloven for 2014 aftales det, at kvalitetsløftet på 500 millioner kroner gøres permanent.
Samtidig erkendes det, at der endnu ikke er et egnet værktøj til at belyse, hvordan
normeringerne ser ud i kommunerne. Her aftales det, at blandt andet BUPL skal medvirke til
at udvikle et egnet værktøj.
Randers Kommune har således fået tildelt 8,5 millioner kroner, der er beregnet til at løfte
kvaliteten/normeringen i Randers i 2013 - og med den nye finanslov kan dette løft blive
permanent.
Inden forhandlingerne om budgettet for 2013 for Randers Kommune for alvor starter,
indarbejdede direktionen halvdelen af disse midler i basisbudgettet - og antager, at de
resterende midler skal i kommunekassen.
Forligspartierne i Randers Kommune (S, DF, K og Erik Poulsen) blev i forbindelse med
budgettet for 2013 – vedtaget i oktober 2012 - enige om at lægge alle midlerne ud. Samtidig
besluttedes at bespare området med ca. samme beløb (8,5 millioner kroner).
Børnene i Randers Kommune kommer således ikke til at få gavn af finanslovens midler til at
løfte kvaliteten i børnehaver og vuggestuer. Alligevel bliver forligspartierne ved med at omtale
det som et løft, selv om tallene afslører, at der i bedste fald er tale om status quo. På den måde
holder forligspartierne forældre og personale for nar.
Forligspartierne har i pressen fremhævet, at midlerne sikrer, at ingen pædagoger skal fyres. Det
er imidlertid ikke nyt, for i budgetforliget er indarbejdet en jobgaranti, der sikrer, at ingen
afskediges – nogle skal dog omplaceres.
Borgmesteren bedes besvare følgende spørgsmål:
1.

Er borgmesteren enig i, at det er en forudsætning for, at Randers Kommune er
en attraktiv bosætningskommune for erhvervsaktive – og pendlende – forældre, at
det er muligt for forældrene at få børnene passet så lang tid i en daginstitution, at det
er muligt for forældrene både at nå deres arbejde og transport til og fra arbejde
indenfor daginstitutionernes åbningstid?

2.

Forældrebetalingen udgør 25 % af det, som det samlet koster at drage omsorg
for et barn i vuggestue eller børnehave. Kan borgmesteren bekræfte, at hvis
forældrebetalingen falder, bruger kommunen færre penge på det enkelte barn i
vuggestuer og børnehaver?

3.

Kan borgmesteren bekræfte, at betalingen for en plads for en børnehave eller
vuggestue i faste priser falder i 2013.

4.

Kan borgmesteren bekræfte, at de 8,5 millioner kroner er indregnet i
forældrebetalingen for 2013?

5.

Kan borgmesteren dermed bekræfte, at såfremt forligspartierne skulle beslutte
at tilbagerulle beslutningen om reduceret åbningstid helt eller delvist, vil det betyde
en forringelse af normeringen svarende til et beløb på 2,5 millioner kroner?

6.

Kan borgmesteren oplyse byrådet om, hvor mange penge Randers kommune
bruger på henholdsvis et børnehave- og et vuggestuebarn sammenlignet med 6byerne?

7.

Flere undersøgelser peger på, at en ringe normering skader børns
udviklingsmuligheder - herunder også deres forudsætninger for at klare sig godt i
skolen. Hvordan ser borgmesteren på, at forligspartierne ved nedskæringerne skader
børns chancer for at klare sig godt i livet og godt i skolen?

8.

Kan borgmesteren forklare byrådet, hvorledes kvalitetsmidlerne fra staten til
øgede normeringer løfter normeringerne i børnehaver og vuggestuer i Randers, når
forældrebetalingen falder, og der dermed er færre penge pr. barn i vuggestuer og
børnehaver end i 2012?

9.

Hvordan mener borgmesteren, at de penge, forligspartierne har vedtaget, at der
skal spares på ledelsen i børnehaver og vuggestuer, kan findes?

10.

Kan borgmesteren forklare byrådet, hvorledes det sikres, at besparelsen på ledelse i
børnehaver og vuggestuer ikke blot ender med at forringe normeringerne yderligere,
således det faktiske antal voksne pr. barn falder?

Beslutningsforslag:
Det besluttes at tildele daginstitutionsområdet yderligere 2,5 millioner kroner med henblik på
at fastholde åbningstiden i daginstitutionerne, således som de var i 2012. Beløbet finansieres af
kommunekassen.
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