Økonomiudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af etablering af vuggestue i pasningsgarantiområde centrum.
Tillægsbevilling
2022-005417
Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der jf. budgetaftale etableres en vuggestue til 60 børn i pasningsgarantiområde centrum i 2024 ud over
den allerede godkendte anlægsramme på dagtilbudsområdet i budget 2022-2025,
at By og Land iværksætter afklaring af placering til vuggestuen, og
at der gives en samlet tillægsbevilling på 25,0 mio. kr. til grundkøb og etablering af en 60 børns vuggestue.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Der er pasningsgaranti i Aalborg Kommune, så alle forældre, der ønsker pasning til deres barn i alderen 0-6
år, kan få et tilbud om en plads. For at kunne overholde pasningsgarantien og have et godt
planlægningsgrundlag for den fremtidige kapacitet udarbejder forvaltningen hvert år en ”Plan for sikring af
pasningsgarantien.” Planen beskriver pasningssituationen i de fire pasningsgarantiområder, som Aalborg
Kommune er opdelt i, og afdækker kommende udfordringer - primært på baggrund af befolkningsprognosen.
Som led i budgettet for 2022-25 aftalte budgetforligspartierne:
”Derudover tyder de nuværende fødselstal på, at der kan blive behov for yderligere en
60-børns vuggestue i 2024. Da byggeriet af en ny vuggestue typisk vil vare 3-4 år, er
det vigtigt, at der hurtigt iværksættes et byggeri, hvis behovet opstår. Såfremt behovet
opstår, er Budgetforligspartierne (byrådet) indstillet på at godkende en vuggestue ud
over den nuværende anlægsramme til dagtilbudsområdet.”
I forhold til det faktuelle antal fødsler i Aalborg Kommune i 2021, har der været en afvigelse på 48 flere
fødsler end forudsagt i befolkningsprognosen fra Cowi og Økonomikontoret, som har været det primære
planlægningsgrundlag.
Der er flere årsager til, at det allerede nu er nødvendigt at bygge en ny vuggestue til 60 børn, og at den
placeres i pasningsgarantiområde centrum:






Det har vist sig, at der i 2021 er født 48 flere børn end forudsagt i prognosen.
Der er et generelt og vedvarende stort pres på vuggestue- og dagplejepladserne i
pasningsgarantiområde centrum – al kapacitet anvendes, og der er ikke udsigt til, at der bliver ledige
pladser i eksiterende eller kommende institutioner, der er besluttet.
Det er meget vaskeligt at rekruttere kommunale dagplejere i det centrale Aalborg.
En stigende tendens til at forholdsvis flere forældre konkret efterspørger vuggestuepladser.
Færre børn passes i private pasningstilbud.

Byggeriet af en ny 60-børns vuggestue i pasningsgarantiområde centrum vil afhjælpe ovenstående
udfordringer. Udgifterne til byggeriet er samlet på 25,0 mio. kr. Heraf afsættes 21 mio. kr. til selve byggeriet,
mens grundkøb og udgifter til myndighedskrav i forbindelse med byggeriet udgør 4,0 mio. kr. I de 4,0 mio. kr.
indgår fx udgifter til byggemodning, oprydning, tilkørselsforhold, p-pladser, evt. flytning af eksisterende
ledninger og røranlæg.
De samlede anlægsudgifter på 25 mio. kr. gives som tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2022, mens yderligere
henholdsvis 7,0 og 17,0 mio. kr. mio. kr. bevilges i 2023 og 2024.
Da etableringsfasen strækker sig over flere år, bliver det allerede i foråret 2022 nødvendigt at finde
midlertidige løsninger. Dette finansieres af de midler byrådet tidligere i 2021 har afsat til midlertidige
løsninger. Samtidig understreger det nødvendigheden af, at By og Land hurtigt iværksætter afklaring af en
placering til vuggestuen i den sydøstlige del af pasningsgarantiområde centrum (fx Kærby, Eternitten,
Vejgaard).
Budgetmæssige konsekvenser
Anlæg 2022
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Børn og Unge
Sektor: Dagtilbud
05.25.14 Daginstitutioner
Ny vuggestue til 60 børn ................................................................................
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1.000

0
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Den samlede investering fordeler sig således:
Investeringsoversigt

2022

2023
2024
- - - Mio. kr.- - 7,0
17,0

Ny vuggestue til 60 børn, inkl. grundkøb

1,0
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I alt
25,0
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