
Minister beder
om fleksibel
børnepasning
I Horsens er socialudvalget allerede i gang

Horsens kommune er
allerede langt fremme
med planer om at

indfø-refleksible pasnings-
ordninger i daginstitu-
tionerne. Dermed er
kommunen godt i gang
med et arbejde, som so-
cialminister Aase Ole-
sen (R) nu beder alle
kommuner om at star-
te.

Ved at gå i gang nu, får lan-
dets kommuner en chance for
at undgå, at staten gennem
lovgivning skal

detailplanlæggekommunernes
børnepas-ningstilbud .

Socialminister Aase Olesen
(R) indgik torsdag en aftale
med Kommunernes Landsfor-
ening (KL) og Sammenslut-
ningen af Sociale Udvalg om
at udsende en fælles pjece, der
skal sætte skub i oprettelsen
af mere fleksible

børnepas-ningsordninger  i landets kom-
muner.

Efter et år til halvandet skal
der så gøres status over, hvil-
ken vifte af

børnepasningstil-budkommunerne til den tid
har realiseret. Resultatet vil
vre afgorende for behovet
for en opfølgende lovgivning,
oplyser socialministeren.

Den løsning vil socialmini-
steren i hvert fald anbefale
overfor regeringen og Folke-
tingets partier. Hun erkender,
at de nye initiativer i kommu-
nerne ikke vil kunne afskaffe
ventelisterne til daginstitu-
tionspladser, men allerhøjst
forbedre pasningstilbuddene.
30.000 born star på venteliste,
og pladser til alle vil v re ens-
betydende med egentlige for-

handlinger mellem stat og
kommune, vurderer minister-
en samstemmende med for-
manden for KL, borgmester
Thorkild Simonsen (S).

Ikke afgjort

- I Horsens er der enighed i
socialudvalget om, at der på
forvaltnings-niveau skal ar-
bejdes med oplæg  til fleksible
ordninger. Men vi har ikke
lagt os fast på, hvordan ind-
holdet skal vre, siger Karen
Margrethe Enevoldsen, Ven-
stres repræsentant i socialud-
valget.

Hun tror mest på modul-
ordninger, hvor forældrene på
forhånd far faste aftaler om,
hvornår de ønsker pasning.

- En anden mulighed er tak-
sameter-ordning, hvor
forældrene kan aflevere børnene ,
når det passer dem. Og de be-
taler så kun for den tid, hvor
børnene er i institutionen.
Men måske kan den ordning
slå dagligdagen i stykker i den
enkelte indstitution.

- Ved at indføre  fleksible
ordninger, kan forldrene
spare penge til børnepasning ,
siger hun.

Forsøgsvis

Den nye pjece, som mini-
steren vil finpudse i de kom-
mende dage, skal udsendes til
alle kommunalbestyrelser
saint til private og offentlige
arbejdsgivere. Komunerne op-
fordres nemlig også til på
for-søgsbasis at oprette
børnepas-ningsammen med private
virksomheder og organisatio-
ner.

I pjecen hedder det, at hver
enkelt kommune skal have en

bred vifte af tilbud, tilpasset
den enkelte borgers behov.
Desuden præsenteres en ræk-
ke forsøg  i nogle kommuner
med fleksible børnepasning
bl.a. deltidspasning, hvor for-
ældrene kun betaler for den
tid, hvor bornene er i institu-
tionen.

15 til 16 kommuner er i gang
med fleksible

børnepas-ningsordningerog mange venter
ifølge ministeren på at komme
i gang.

Kombineret med de nye
fleksible

børnepasningsord-ningerønskerde to organisa-
tioner og socialministeren ud-
byggede deltidsordninger og
flekstid på arbejdsmarkedet,
så børnefamilierne  kan få me-
re tid sammen.

Det er et fælles ønske , at få
arbejdsmarkedets parter til at
tage børnefamiiiernes  behov
for mere tid alvorligt, siger
hun.

Ministeren understreger, at
kommunerne selvfølgelig  skal
fastholde fuldtidspladser til
born, hvor forældrene hver-
ken har flekstid eller deltids-
arbejde. De nye ordninger må
heller ikke i sig selv medføre,
at forældrebetalingen for
fuldtidspladser stiger, oplyser
ministeren.

Venstres socialordfører  Jo-
gen Winther siger, at der må
lovgivning til, hvis det viser
sig, at hovedparten af kom-
munerne ikke gennem den fri-
villige ordning skaber mere
fleksible ordninger pa områ-
det.

- Så vigtig er det, at disse
mere fleksible

børnepasnings-ordningerføresud i livet, si-
ger Jørgen Winther. 
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