Høringssvar til Budgetforslag 2022, Norddjurs Kommune
Fra Nørager Børnehave & Vuggestue
Fra glæde til gys
Tak for alle budgetpapirerne. Der er jo vældig gang i den. Men ja, vi må have fat i
nogle flere tilflyttere.
Dejligt, at I tager højde for forventet flere børn i dagtilbud med 4 millioner kr.
Men desværre knap så dejligt at læse de tre siders ’Notat om budgetudfordringer
i 2022 på dagtilbudsområdet’.
Nederste skema på side 3, som er baggrund for budgetforslaget på
dagtilbudsområdet, er en ren gyser. Og afsnittet derefter adresserer gyset
eftertrykkeligt.
Citat fra ’Notat….’, side 3 nederst: ”Ovenstå ende medfører, at tildelingen pr. point
i de kommunale daginstitutioner kun vil blive på 49.792 kr. i 2022. Dvs. at der
vil blive tildelt 4.801 kr. pr. point mindre end de 54.593 kr. pr. point, der blev
tildelt i 2021. Dermed vil antallet af børn pr. pædagogisk medarbejder stige i
2022, hvilket er i modsætning til planerne om indførelse af
minimumsnormeringer.”
Uha, det er rigtig skidt. Vi beder jer derfor ændre budgettet således, som det
første og gerne også det efterfølgende afsnit skitserer.
Citat fra ’Notat….’, side 3 nederst: ”Hvis man ønsker at tildele det samme beløb
pr. point i 2022 som i 2021, vil det medføre, at budgettet på daginstitutionsområ det skal forøges med ca. 5,4 mio. kr. i 2022.
Ønskes der yderligere at tage højde for pris- og lønfremskrivningen fra 2021 til
2022, så skal budgetforøgelsen være på ca. 6,5 mio. kr.”
Endelig ønsker vi at påpege, at I ved at fastholde effektiviseringsbidraget tvinger
os til at tage pengene hertil fra normeringen, da vi ikke har andre steder at
effektivisere, idet vi igennem mange år har effektiviseret via halv fremskrivning.
Hvis vi skal effektivisere yderligere på f. eks. varmeforbrug som det mest oplagte,
vil det kræve anlægsudgifter til isolering og varme i gulve i børnehaveafdelingen, hvilket vi naturligvis siger ja tak til.
Nørager, 14. september 2021. Med de bedste forhåbninger samt venlige hilsener
Bestyrelsen for Nørager Børnehave & Vuggestue
Christina Nielsen, Janni Klausen, Nanna Larsen, Kasper Eriksen og
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