Torsdag d. 3. oktober 2019

Høringssvar
til Budget 2020 fra Reerslev Landsbylav
Indledende bemærkninger
Reerslev Landsbylav har gennemgået høringsmaterialet vedrørende budget
2020 og diskuteret det med beboere i vores lokalområde.
Vi har i denne proces fokus på forslag H13, hvor forslag 1: Bæredygtige
dagtilbud indeholder forslag om at nedlægge Børnehaven Nordlyset i
Reerslev for at opnå en årlig besparelse på kr. 191.445 kr, svarende til 20
timer om ugen.
Proces
Vi bemærker, at det af forslaget fremgår, at der ikke er udført nogen
nærmere analyse af forslagets konsekvenser. Den økonomiske besparelse må
derfor anses at være yderst usikker.
Forudsætninger
Da det er en forudsætning for forslagets gennemførsel, at der udføres
ombygning, tilbygning eller nybyg for at en samlet intuition kan rumme det
forventede børnetal, vil disse anlægsudgifter i en årrække langt overstige
besparelsen. Ved ikke at inddrage Børnehaven Nordlyset i
sammenlægningen, vil der være en del af besparelsen, som ikke realiseres
(191.445 kr. pr. år) men der vil til gengæld heller ikke være behov for omeller tilbygning for at skaffe plads til den samlede børnegruppe.
Forslaget indeholder ingen kortlægning af risikofaktorer. Der er således ikke
vurderet, hvor mange børn, der vil blive sendt over kommunegrænsen, hvor
der ligger institutioner inden for langt kortere afstand i både Jyderup og Ruds
Vedby eller i privat pasning. Begge dele vil medføre for øgede udgifter for
Kalundborg Kommune.
I dag går ”trafikken” den modsatte vej. Således er 6 ud af 35 børn i
Nordlyset i dag fra Sorø Kommune, og de bidrager således med en årlig
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ekstra indtægt på 40.000 kr. Dermed er nettobesparelsen reduceret til
152.000 kr.
Konsekvenser
Som lokalråd er vi direkte uenige i, at der ikke vurderes at være nogle
kvalitetsmæssige konsekvenser for borgerene.
Nordlyset er en yderst velfungerende institution, med en sygefravær omkring
0,2%, det faglige niveau er højt og den lille børnegruppe vurderes at have
betydning for flere forældres valg af børnehave.
Nordlyset har stor betydning for både forældre og lokalsamfund. Børnehaven
bidrager aktivt til lokalområdets aktiviteter, åbner flere gange årligt dørene
for alle beboere i området og er en naturlig faktor for etablering af
voksennetværk i lokalsamfundet.
Med den væsentligt forlængede transporttid, som dagligt vil nå op på ca. 1
times ekstrakørsel per familie mellem hjem og daginstitution, ser vi ikke, at
Kalundborg Kommune lever op til Bosætningsstrategien, hvor der lægges
vægt på at kunne fastholde børnefamilier ved at skabe
Citat:
• ” Gode rammebetingelser for børnefamiliernes hverdagsliv i form af kommunale
servicetilbud til børn og unge med dagpasning, skole- og fritidsaktiviteter samt de
voksnes deltagelse i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter.
• Adgang til udfoldelse og fællesskaber, der bidrager til oplevelsen af det gode liv
og skaber tryghed, selvværd og identitet.
• Kort afstand mellem arbejde, bopæl og fritidsaktiviteter.
• Skoler og daginstitutioner findes i mange nærområder.”
Endelig er bevarelsen af Børnehaven Nordlyset en absolut forudsætning for
at bevare Buerup Skole og dermed et skoletilbud i den geografisk store
østlige del af kommunen. Hvis børnene fra Reerslev og omegn først går i
institution i et andet skoledistrikt (i eller udenfor kommunen) er der
overvejende sandsynlighed for, at de vil fortsætte med de sociale relationer,
der er etableret og dermed søge skole uden for eget skoledistrikt.
Med venlig hilsen
Sune S.R. Rudal
Formand Reerslev Landsbylav
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