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Emne: Skriftlig innspill Statsbudsjettet 2021
Vedlegg: 
I forbindelse med statsbudsjettet 2021 er det foreslått å redusere pensjonspåslag i tilskudd til private barnehager. Jeg
er styrer i en liten en- avdelings  barnehage på Notodden og ser svært mørkt på fremtiden om dette blir reellt. 
I 2019 gikk vi 100 000 i underskudd og i år har vi budsjettert med 160 000 i underskudd og det ser ut til å bli mer
enn det i årsresultat, mye på grunn av coronasituasjonen med ekstra utlegg til renhold og vikarbruk.
Underskuddsbudsjetteringen er på grunn av underfinansiert bemannings/pedagognorm og at vi i tillegg hører til i en
kommune med lavt tilskuddsnivå. I 2017 bygde vi på barnehagen og pusset opp så vi skulle kunne tilby barna en flott
funksjonell barnehage, noe som også økte utgiftene våre. Da det er full barnehagedekning i Notodden fikk vi ikke
utvide antall plasser. Det vil dermed si at vi også ligger på laveste sats på kapitaltilskuddet. 
Pensjonsutgiftene har også vært økende. 
Jeg har forstått at det vil bli en gradvis overgang for vår del som enkeltstående barnehage, men dette vil på kort sikt
kunne føre til konkurs for vår del. 
Ikke skjønner jeg heller at det skulle være enklere for større barnehager å håndtere denne reduksjonen. De har jo
stort sett de samme utgiftene som vi har. 
Vår barnehage har hvert år mange søkere og Notodden kommune er avhengig av oss private barnehager( som er i
flertall) for å kunne opprettholde full barnehagedekning. 
Jeg ber dere om å tenke dere nøye om før dere vedtar noe som vil føre mange private barnehager mot konkurs eller
uansett mot et dårligere barnehagetilbud. Det regner jeg med at ingen er tjent med .

Med hilsen 
Lillian Moskar, styrer Betesda Barnehage, Notodden


