København d. 13.november 2015

Høringssvar i forhold til nye bevillingsmodeler på fritidsområdet
I forhold til forslag om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet har fobu følgende bemærkninger.
Vi finder det positivt:
•

At der er tilstræbt en gennemskuelighed og klarhed i opbygningen af bevillingsmodellerne

•

At der ikke ændres ved selvforvaltningsprincippet i forhold til udmøntningen lokalt, så den tildelte bevilling kan
anvendes ud fra de lokale behov og ønsker

Det fremstår alligevel noget svært at gennemskue den enkelte fritidsinstitutions bevilling, da alene 70 % af den fremtidige
bevilling p.t. er medtaget i modellerne. Der ønskes derfor mere klarhed i forhold til, hvor meget tidligere besluttede effektiviseringer på bygningsrelateret drift og følgeordninger, som ikke er medtaget, de kommer til at udgøre? Samt hvor meget
omfordeling af sociale kriterier og anden bevilling på bygningsområdet, som kommer i 2017, tænkes at udgøre?
Vi finder det meget bekymrende for samarbejdet, der skal intensiveres mellem lærere og pædagoger, at bevillingen til stærkt
samarbejde er reduceret voldsomt, og der er ikke logik i, hvordan besparelsen fra 12,8 time pr. barn pr. år tidligere til de 5,5
time pr. barn pr. år, som er lagt i pladsprisen i modellen, er fremkommet. I høringsmaterialet fra forvaltningen står:

”For at give en pejling på et niveau for opgaven under hensyntagen til den reducerede åbningstid og dermed økonomiske ramme på området, er der lagt en forudsætning ind i pladsprisen, der tydeliggør grundlaget for samarbejdsopgaven
fremover. Forvaltningen vurderer, at opgaven fremover kan løses for ca. 15 mio. kr. i alt. Af vejledningen fra 2007 om
stærkt samarbejde (tidl. samtænkning) fremgår, at der forudsættes anvendt 12,8 time pr. barn pr. år. Med den nye bevillingsmodel justeres denne forudsætning til at følge de gældende arbejdstidsaftaler, tage højde for de effektiviseringer,
der løbende har fundet sted på fritidsområdet siden 2007 samt tilpasse forudsætningen til en ny organisatorisk struktur.”
Vi kan ikke se hvor i modellen midlerne til morgenåbning er? Der er angivet kl. 7 – 17 i de skolefrie uger, men ikke med
åbningstider før kl. 7.00
Vi håber og anbefaler:
•
•

At bevillingsdelen, der vedrører stærkt samarbejde revurderes, så der er tid til forberedelse og til at bevare samarbejdet, som foregår i skoletiden.
At forvaltningen har fokus på at skolerne medvirker til at indgå stillinger med fritidsinstitutionerne, så intentionerne i
folkeskolereformen kan imødekommes i et stærkt ligeligt 1:1 ledelsesforhold mellem skoleleder og fritidsinstitutionsleder, og ud fra den politisk ønskede model i København med selvstændige kommunale og selvejende fritidsinstitutioner.

Hvis ikke bevillingsmodellen understøtter intentionerne med de store omstruktureringer, så bliver de ligegyldige og medfører tab
af kvalitet for børn, forældre, medarbejdere, ledere, bestyrelser og kommune – uanset om det er kommunalt eller selveje.
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