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7. Åbent punkt - Beslutning om høring om delegering af kompetence til
fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO - Sag nr. 17/23792
Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Beslutningssag
Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
1. forslag om, at forældre- og skolebestyrelser får kompetence til, at beslutte
antallet og placeringen af lukkedage sendes til høring i bestyrelserne med
høringsfrist den 15. august 2017.
2.
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 9. maj 2017, at der skal udarbejdes beslutningsoplæg til,
at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud tildeles kompetence til at beslutte
antallet af lukkedage og deres placering
Lukkedage defineres som hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist
lukket. Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage
samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). I Holbæk
Kommune er der gennemsnitligt 19 lukkedage om året i dagtilbud og SFO.
Lukkedag kan afholdes på dage, hvor børnefremmødet er så lavt, at det er
uforholdsmæssigt omkostningstungt, at holde åbent i alle dagtilbud. Det er
kommunalbestyrelsen, der fastsætter kriteriet for lavt børnefremmøde, der i
Holbæk Kommune er fastsat til 25 %.
Byrådet er forpligtiget til, at der på lukkedage stilles alternativ pasning til
rådighed. I Holbæk Kommune er det de fire dagtilbuds- og skoleområder, der har
ansvaret for at tilrettelægge den alternative pasning på lukkedage. Udgiften til den
alternative pasning afholdes ud af områdernes budgetramme.
Byrådet kan delegere kompetencen til at beslutte antallet og placeringen af
lukkedage til forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud. Delegationen sker
indenfor rammen af de kommunalt fastsatte kriterier for lavt fremmøde. Desuden
kan der fastsættes et maksimum for antallet af lukkedage.
I denne sammenhæng er det forudsat, at kriteriet for lavt børnefremmøde er
uændret (25 %), samt at det maksimale antal lukkedage svarer til det nuværende
antal på gennemsnitligt 19 lukkedage.
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Såfremt kompetencen delegeres til forældrebestyrelserne skal bestyrelserne sikre,
at forældrene i god tid inden afholdes af lukkedage er informeret her om, samt om
hvor der stilles alternativ pasning til rådighed.
Da kompetencen til at beslutte antal og placering af lukkedage ligger ud over
forældrebestyrelsens minimumskompetence, kan byrådet ikke pålægge
forældrebestyrelserne opgaven. Ønsker forældrebestyrelsen i et område ikke, at
gøre brug af den udvidede kompetence vil antallet af lukkedage for områdets
børnehuse være uændret (gennemsnitligt 19 dage).
Lukkedage i SFO
Skolefritidsordninger (SFO) der drives under folkeskoleloven er ikke omfattet af
dagtilbudslovens bestemmelser om lukkedage og forpligtigelsen til, at stille
alternativ pasning til rådighed.
Holbæk Kommune har hidtil valgt en model, hvor rammerne for lukkedage i
dagtilbud og SFO er identiske. I de fleste tilfælde tilbydes den alternative pasning
fælles for dagtilbud og SFO.
For at der fortsat er ens rammer indstilles det, at skolebestyrelserne ligeledes
gives mulighed for, at beslutte antal og placering af lukkedage indenfor det
fastsatte maksimum på gennemsnitligt. Antal og placering skal i videst muligt
omfang koordineres mellem de to bestyrelser i området.
Økonomiske konsekvenser
En delegation af kompetencen til fastsættelse af antal lukkedage og placeringen af
dem har ikke konsekvens for kommunens samlede økonomiske ramme. Såfremt
det i et eller flere områder besluttes, at reducere antallet af lukkedage og/eller
antallet af matrikler, hvor der er lukket, vil udgiften her til skulle afholdes indenfor
den samlede budgetramme i området (dagtilbud og skole).
Øvrige konsekvenser
Forslaget vil give forældre- og skolebestyrelser øgede mulighed for, at foretage en
lokal prioritering af områdets økonomiske ramme, hvor fordele og ulemper ved
lukkedage holdes op mod de ressourcer, der er til rådighed på årets øvrige dage.
Høring
Forslag om delegation af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og
SFO udsendes til høring i forældre- og skolebestyrelserne i perioden 21. juni til 15.
august 2017.
I samme periode indhentes udtalelse fra MED-organisationen om forslagets
konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.
Efter endt høring udarbejdes forslag til ændring i Styrelsesvedtægten for dagtilbud
i Holbæk Kommune til forventet behandling i Udvalget Læring & Trivsel for Børn og
Unge den 29. august 2017.
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Lovgrundlag – link
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 25. april 2017, pkt. 52
Byrådet den 9. maj 2017, pkt. 101
Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-062017
Godkendt med den bemærkning, at høringsperioden skal følge samme
høringsperiode som høringsperioden for forslag om principper for ny
tildelingsmodel til dagtilbudsområdet.
Rasmus Brandstrup deltog ikke under behandlingen af punktet.

