Forligspartimøde 3. juni 2020 for partierne bag budgetforlig 2020
Partierne bag budgetforlig 2020
•
•
•
•
•

Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Radikale Venstre
Alternativet

er på forligspartimøde d. 3. juni 2020 enige om følgende udmøntning:

Nye børnehuse og ny institutionsstruktur
Ved budgetforlig 2020 afsatte forligspartierne 125,0 mio. kr. til at realisere behovet for nye dagtilbudspladser og
en ny institutionsstruktur. Midlerne blev placeret under Økonomiudvalget frem til, at der forelå det
tilstrækkelige grundlag, og partierne kunne mødes og drøfte udmøntningen af midlerne.
Børn- og Ungeforvaltningen har nu fremlagt et udkast til en ny institutionsstruktur. Forligspartierne er på den
baggrund enige om at udmønte 109,1 mio. kr. af de 125,0 mio. kr. til den samlede løsning som Børn- og
Ungeforvaltningen har fremlagt som indeholde følgende elementer i fase 1:
•
•
•
•
•

Etablering af nyt børnehus i Odense SV
Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården
Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse
Lukning af 6 ud af de 7 eksisterende børnehuse i Vollsmose samt legestue og gæstehus i dagplejen (Freja)
Ombygning af Atlantis til legestue og gæstepleje

Forligspartierne er enige om, at udearealerne til de integrerede børnehuse på H.C. Andersen skolen skal være i
direkte tilknytning til de enkelte børnehuse, så det understøtter den pædagogiske planlægning og udførelse af
arbejdet.
Forligspartierne forudsætter principielt, at indretningen vil blive hensigtsmæssig ift. det pædagogiske arbejde
og planlægningen heraf. Derfor er involvering og høring af relevante faglige organisationer f.eks. BUPL, FOA og
PMF af væsentlig betydning.
Det er en løsning til en samlet anlægssum på 109,1 mio. kr., som også vil bidrage til, at Odense kommer godt
gennem Coronakrisen, da der med denne investering igangsættes anlægsarbejder, der skaber arbejdspladser.
Midlerne vil blive udmøntet til By- og Kulturudvalget i en kommende byrådssag som udarbejdes af Børn- og
Ungeforvaltningen. Sagen behandles i Børn- og Ungeudvalget 9/6, Økonomiudvalget 17/6 og endelig i byrådet
24/6.

