
Høringssvar fra  LMU Pladsanvisningen 

Indledende bemærkninger. Sparekataloget for Børn og Unge gør medarbejder-gruppen ved 

Pladsanvisningen bekymret for de øgede administrative opgaver, det pålægger institutionerne samt 

administrationen, og dermed i sidste ende, at det medfører en serviceforringelse overfor borgerne på 

grund af manglende tid til kerneopgaven. 

 

Medarbejdergruppen ved Pladsanvisningen er i særdeles bekymret for følgende forslag: 

 

Ændring af deltid fra 30 til 25 timer forslag nr. 4 

 

Det følger af gældende lovgivning at både forældre på barsel1 samt børn med sprogstøttebehov har krav på 

et tilbud om pasning i 30 timer om ugen - ikke mindre.  

 

Med forslaget om deltid betyder det, at Aarhus Kommune kommer til at køre med 3 forskellige moduler – 

deltid på 25 timer, deltid på 30 timer som hjemlet ved lov og fuldtid på 52 timer. 

 

Dagtilbuddene har længe gjort opmærksom på den store administrationsopgave i forbindelse med 

modulændringer, og den tager tid væk fra deres kerneopgave med børnene. Dagtilbuddene har senest gjort 

opmærksom på den store administrative opgave i forbindelse med forenkling af administrative krav. 

 

Med indførelsen af 25 timer bliver administrationsopgaven større både for dagtilbuddene og 

Pladsanvisningen, da det ikke længere bliver muligt at digitalisere opgaven som ellers planlagt, da der skal 

indhentes dokumentation for barsel og/eller sprogstøttebehov og institutionerne samt Pladsanvisningen 

skal løbende følge op på om børnene stadig opfylder kravene for at kunne få en 30 timers plads. Derudover 

skal institutionerne løbende følge op på at forældrene kun gør brug af de tilmeldte timer. 

  

Institutionernes mulighed for ændring af åbningstider med 30 min ugentligt forslag nr. 5 

 

Man er aldrig garanteret en bestemt plads, og forældre kan på baggrund af forslaget derfor nu risikere at få 

tilbudt en plads, hvor åbningstiden ikke er forligelig med forældrenes arbejdstider. Det kan have stor 

betydning for forældre, om de fx kan aflevere 15 min tidligere eller senere. Forældrene kan som følge af 

 
1 Dette omfatter både forældre med 100 % fravær fra deres arbejde grundet barsel og forældre der har delvist 
genoptaget arbejdet efter barsel, men fortsat er fraværende fx 7 timer om ugen, samt forældre der afholder 
forældreorlov, udskudt fravær, fravær i forbindelse med adoption mv. 



forslaget blive fanget i valget mellem at takke nej til en tilbudt plads grundet åbningstider og venter 

yderligere en måned på at få tilbudt en ny plads eller takke ja til en plads og møde for sent på arbejde. 

 

Ydermere har det store administrative konsekvenser for Pladsanvisningen, der potentielt skal vedligeholde 

over 300 institutioners åbningstider; herunder løbende tilretning af tider i tilbudsbreve, tilretninger på 

hjemmesider og tilretninger på den digitale pladsanvisninger, ligesom det kan medføre nye henvendelser 

fra forældre, hvis lige præcist de vil blive ramt af en halv times reduktion på et konkret tidspunkt i den 

afdeling de har fået tilbud, eller som de er indmeldt i.  

Det forventes ligeledes at kunne give administrative konsekvenser for institutionerne, der løbende kan 

risikere at lave ændrede arbejdstider for de ansatte, når åbningstiderne ændres samt tage sig af 

henvendelser fra forældrene om intern pædagogiske overflytninger grundet åbningstiderne.  

 

Angående omorganisering af ejendomsområdet 

Pladsanvisningen har et tæt samarbejde med Planlægningsafdelingen ved Børn og Unge om sikring af 

pasningsgarantien, og medarbejdergruppen er meget bekymret for dette samarbejde, hvis 

Planlægningsafdelingen omorganiseres til en anden magistrat. 

På nuværende tidspunkt drøftes pladsudnyttelsen, normeringer hurtigt og effektivt gennem fysisk dialog, 

da de 2 kontorer sidder tæt på hinanden. 

Manglende overholdelse af pasningsgarantien har stor økonomisk betydning for kommunen, og uden 

hurtig og lettilgængelig adgang til Planlægningsafdelingen, forudser Pladsanvisningen dels at der er større 

sandsynlighed for at pasningsgarantien ikke overholdes og dels at forældrene kommer til at vente længere 

på at modtage et pladstilbud eller tilbydes plads længere væk fra deres bopæl. 
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