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Vedlegg: 
Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021;
 
Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager (fra 13 til 11 %), lavere kapitaltilskudd, fjerningen
av muligheten til å bruke Husbanken ved renovering og bygging, torpederer private barnehager.
 
Vi leverer bedre kvalitet, større foreldre‐ og ansattetilfredshet, lavere sykefravær, effektivt og godt, til en mye
billigere pris enn hva offentlige kommunale barnehager gjør. Likevel er regjeringen i ferd med å ødelegge
eksistensgrunnlaget og mangfoldet i privat barnehagesektor. Dette skjer i regi av en Høyre‐ styrt regjering, godt
flankert av partiet Venstre. Vi trodde aldri det skulle komme til å skje.
 
Vår barnehage er foreldre‐ eid. Vi tilbyr 78 barn et knallgodt barnehagetilbud. Vi scorer kjempegodt på foreldre‐
og ansattetilfredshetsundersøkelsene våre. Bergheim barnehage er anerkjent for kvaliteten vi tilbyr i Trondheim.
 
Med blå regjerning blir vi likevel sakte, men sikkert tatt livet av. Det er uforståelig og ufattelig trist.
 
Vi er sterkt imot forslaget om kutt i pensjonstilskuddet. Vi er imot kutt i kapitaltilskuddet og fjerningen av
muligheten til å benytte Husbanken når vi må renovere eller bygge ut.
 
I 2020 budsjetterer vi med kr 584 000 i underskudd på grunn av innføringen av bemanningsnorm. Et kutt i
pensjonspåslaget vil gi oss henholdsvis kr 246 648 (11 %) mindre i tilskudd. Vi har på 28 år spart opp 2 000 000 i
egenkapital. I år og neste år bruker vi 1 200 000 av egenkapitalen til å dekke underskudd pga. bemanningsnorm.
 
Hvis vi i tillegg mister 250 000 i tilskudd på grunn av kutt i pensjonspåslaget er vi konkurs mot slutten av 2022. Da
har vi to valg;

1. Prøve å selge barnehagen til en stor kommersiell aktør
2. Avslutte driften og legge ned barnehagen

 
Det vil skape furore blant våre foreldre og ansatte. Vi er klare til å aksjonere mot disse forslagene i
Statsbudsjettet. Kjære regjering, med Jan Tore Sanner i spissen; dere skaffer dere ikke mange venner og velgere
med denne strategien.
 
Det er ingen skam å snu!
 
Vi er 25 ansatte og 156 foreldre som venter spent på utfallet av Statsbudsjettet for 2021. Vi håper dere trekker
disse forslagene. Lykke til!
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