Vordingborg, den 20. september 2017

BUPL’s høringssvar til Ringsted Kommunes budget 2018
Hermed fremsendes BUPL’s høringssvar til Ringsted Kommunes budget for
2018 på børneområdet.
Byrådet i Ringsted har forud for budgetforhandlingerne meldt ud, at
børneområdet ikke bliver berørt af ændringer i 2018. Det er tilfredsstillende, at
der er stillet garanti for, at man ikke gennemfører besparelser på området.
Men i lyset af områdets udfordringer og potentiale efterlyser BUPL i stedet nye
investeringer i området. Investeringer, som både kommer børnenes (og
borgernes) livskvalitet til gode og samtidig reducerer andre offentlige udgifter i
de kommende år.
Fordelene ved at investere i daginstitutionerne støttes af både nyere og lidt
ældre forskning. Det gælder f.eks. den amerikanske professor i økonomi,
James Heckmans banebrydende forskning, der dokumenter at desto tidligere,
man sætter ind, desto større effekt har det på barnets udvikling og læring.
Eller The Perry Preschool Project, der dokumenterede, at børn, der havde gået
i dagtilbud med gode normeringer og uddannet personale klarede sig bedre i
skole, uddannelse og voksenlivet på en række parametre, end børn fra
institutioner uden tilsvarende kvaliteter. I Danmark konkluderer SFI-rapporten
fra 2014 noget tilsvarende.
Også helt ny forskning - dansk som udenlandsk - peger de gavnlige effekter
ved investeringer på børneområdet. F. eks. Egmontrapporten fra 2016: ”En
bedre start”, som pointerer at de første 1.000 dage er afgørende i et barns liv.
Frem til barnet fylder tre år er der god mulighed for at påvirke barnet i en
positiv retning. Men lykkes man ikke, kan der blive brug for både dyre og
langvarige foranstaltninger for at rette op sidenhen i barnets liv, dokumenterer
rapporten. Dette gælder i særlig grad for børn i udsatte positioner.
Senest har også de økonomiske vismænds beregninger på dynamiske effekter
af investeringer i dagtilbud af høj kvalitet entydigt konkluderet, at ”kvaliteten
af børnepasningen er afgørende”.
Øgede investeringer på børneområdet vil ifølge forskningen blandt andet
bidrage afgørende til:
•

Øget social mobilitet.
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•
•
•

Færre udgifter til specialundervisning og særlig pædagogisk indsats.
Højere karakterniveau i folkeskolen.
Stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet i voksenlivet.

De dokumenterede samfundsmæssige fordele ved at rette blikket mod
samfundets yngste borgere, har de senere år øget det politiske fokus på
børneområdet. Senest ses det blandt andet i KL-udspillet ”Godt på vej”.
Udspillet er et klart signal til kommunerne om at sikre, at lokalpolitikernes
intentioner om at øge kvaliteten udmøntes i konkret lokalt forankret handling i
forhold til stimulerende pædagogiske læringsmiljøer og den faglige ledelse på
børneområdet.
Senest har den politiske bevågenhed på daginstitutionsområdet
udkrystalliseret sig i en aftale om en ny dagtilbudsreform. Her lægges der med
nye bestemmelser op til, at kommunerne og institutionerne forbereder sig på
at arbejde med den nye styrkede pædagogiske læreplan.
Reformen skal implementeres i det kommende år. Det kræver på den ene side
ressourcer, på den anden side er forventningerne til resultaterne betydelige.
Efter BUPL’s vurdering ligger der også i den nye dagtilbudsreform et incitament
for kommunen til at styrke området ressourcemæssigt.
BUPL skal på den baggrund opfordre byrådet til at afsætte flere ressourcer til
daginstitutionsområdet med henblik på løfte personalenormeringer og andelen
uddannet personale i institutionerne. En omprioritering af området, som der er
lagt op til, vil ikke imødekomme behovet for flere ressourcer.
Såfremt udvalgene ønsker det, står BUPL til rådighed med yderligere
information og drøftelser omkring budget 2018 og udviklingen på børne- og
skoleområdet.
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