Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af plan for sikring af pasningsgarantien 2021-24
2020-025198
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
at

”Plan for sikring af pasningsgarantien 2021-24” anvendes som planlægningsgrundlag for sikring af
pasningsgarantien i Aalborg Kommune og indgår i budgetdrøftelserne for 2021

at

for at opretholde pasningsgarantien skal der i budgetdrøftelserne for 2021 indgå kapacitetsudvidelser
i perioden 2021-24 på
a) 0-6 års institution til at dække behovet i Gug, Byplanvejen og Seminariekvarteret med 40
vuggestuepladser og 90 børnehavepladser.
b) 0-6 års institution til at dække behovet i Gistrup og Kanalkvarteret med 30 vuggestuepladser og
100 børnehavepladser.
c) 0-6 års institution i Klarup med 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser.
d) Børnehave i Frejlev med 60 børnehavepladser.

Beslutning:
Godkendt
Familie- og Socialudvalget ønsker en tæt koordinering med Skoleforvaltningen og By- og
Landskabsforvaltningen ift. planlægning af fremtidigt behov.
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Sagsbeskrivelse
Plan for sikring af pasningsgarantien 2021-24 er forvaltningens planlægningsværktøj i forhold til at
opretholde pasningsgarantien på 0-6 års området i Aalborg Kommune i de kommende år.
Planen indeholder en status på pasningsgarantien på 0-2 års og 3-6 års områderne og en gennemgang af
væsentlige faktorer af betydning for pasningsgarantien. Det handler primært om befolkningsudviklingen i
skoledistrikterne.
Med udgangspunkt i planen foreslås ovennævnte initiativer gennemført, herunder kapacitetsændringer, som
indgår i budgetdrøftelserne for 2021.
I planen peges på de områder, hvor der forventes at være udfordringer i forhold til at overholde
pasningsgaraniten. Følgende forudsætninger ligger til grund for vurderingen:





At det er muligt at rekruttere dagplejere i oplandsbyerne
At det som hovedregel ikke er mulgt at rekruttere dagplejere i de centrale byområder
At evt. ledig kapacitet og den kommende kapacitet i de nye institutioner udnyttes fuldt ud.
At de kendte udbygningsplaner i privat pasning, der i maj 2020 er kendt, indregnes.

Til budget 2021 skal der udarbejdes en 8-årig investeringsplan som anvendes ved fastsættelse af den 4årige investeringsoversigt.
På grund af mange forsinkelser af byggerierne og vanskeligheder med at finde passende grunde, så har det
været nødvendigt at starte flere af institutionerne op i pavilloner eller andre midlertidige løsninger. Ofte er det
både utilfredsstillende for forældrene med midlertidige løsninger samt udgiftstungt for forvaltningen at
etablere midlertidige løsninger.
0 – 2 årige
Samlet set forventes en stigning på 580 børn inden for de næste fire år. Med en dækningsgrad på 70 % er
det et behov for 406 nye pladser. Hvis de allerede bevilgede projekter fra 2020 indgår i beregningen, skal
udviklingen også ændres til at omfatte udviklingen fra 2019. En stigning 94 børn og yderligere et behov for
66 pladser. Altså et samlet behov for 472 pladser i forhold til udgangspunktet for budget 2020.
I budgetdrøftelserne foreslås etableret 100 nye pladser og der er i budget 2020 planlagt en udvidelse på
yderligere 252 pladser. Herudover forventes etableret 55 pladser i privat pasning, og det resterende behov
for ca. 65 pladser forventes etableret i kommunale dagpleje eller privat pasning.
3 – 5 årige
Samlet set forventes en stigning på 347 børn inden for de næste fire år. Der forventes altså at være et behov
for yderligere 347 pladser inden for de næste fire år. Hvis de allerede bevilgede projekter fra 2020 indgår i
beregningen, skal udviklingen også ændres til at omfatte udviklingen fra 2019. En stigning på 211 børn
mellem 2019 og 2020 og et samlet behov for børnehavepladser i perioden 2019 – 2024 på i alt 558
børnehavepladser.
I budgetdrøftelserne foreslås etableret 310 børnehavepladser. I budget 2018 - 2020 er der planlagte
udvidelser på 426 børnehavepladser. Så i alt foreslås etableret bygningsmæssig kapacitet på 736
børnehavepladser.
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Bilag:
Plan for sikring af pasningsgarantien 2021-2024
Prognose tal i de fire områder 0- 2 år
Prognose tal i de fire områder 3- 5 år
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