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SKRIFTLIG INNSPILL STATSBUDSJETTET 2021
 
På vegne av Furutoppen Barnehage er jeg svært bekymret for fremtiden til barnehagen vår, dette særskilt for
muligheten for et likeverdig barnehagetilbud til barna uavhengig av hvem som eier barnehagen, Furutoppen er en
foreldreeid barnehage som så dagens lys i desember 1994. Det var foreldre som sto uten tilbud om barnehageplass
i Narvik som tok ansvar for å gi barna et godt barnehagetilbud.
Vi er et SA så alle tilskudd blir benyttet til å drive barnehagen og størsteparten av tilskuddet går til lønn, pensjon,
Husbanklån, utgifter til drift og selvsagt til pedagogisk utstyr og aktiviteter for barna.
 
Vi har et godt kvalifisert personale dvs. alle har fagbrev eller barnehagelærerutdanning og i tillegg til at de fleste
har jobbet mange år i barnehagen. Er godt kvalifisert personale er noe barna fortjener !
 
I 2019 og muligens i 2020 vil vi få et «overskudd» ved årsskifte, dette skyldes i hovedsak at vi har hatt faste ansatte
i permisjoner ol og at det er vikarene ikke har formell utdanning eller ansiennitet og dermed lavere lønnsutgifter.
Overskudd blir blant annet benyttet til nødvendig vedlikehold av barnehagen.
 
Budsjettet for 2020 er stramt og i balanse dvs budsjettert for at inntekter og utgifter går i null.
Regjeringas forslag om et kutt i pensjonstilskuddet vil ramme hardt :
11 % vil Furutoppen få et kutt på kr. 122 156,‐og ved 9% et kutt på 244 313,‐.
 
Dette er svært bekymringsverdig og vil kunne få store konsekvenser for tilbudet i barnehagen for eks,:

Mindre bruk av vikarer
Mindre innkjøp
Mindre til vedlikehold
Mindre opplæring og skolering

 
Synes for øvrig det er svært uheldig at regjeringen foreslår kutt i tilskuddet til barnehagene midt i
koronasituasjonen.
Tenker da på at vi allerede har økte utgifter som følge av smittevernrutinene vi nå følger for eksempel;

Økt sykefravær , alle skal være hjemme når de har symptomer på sykdom
Økt utgifter til smittevernutstyr
Økte utgifter for leie av utstyr for å inndele uteområdet i kohorter

 
Avslutningsvis vil jeg si at jeg faktisk hadde forventet forslag om økt tilskudd til barnehagene uavhengig av
eierforhold. Dette da det i denne tiden med korona er blitt svært synliggjort hvor viktig et godt barnehagetilbud er
for barna og særskilt de sårbare barna.
Et kvalitativt godt barnehage tilbud fortjener ALLE BARN, forlaget om kutt i tilskuddet er et usosialt forslag som
bidrar til forskjellsbehandling av barna i Norge og vanskeliggjør å gi et likeverdig tilbud.
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