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Hei
Jeg er daglig leder i en privat foreldreeid barnehage på Lillehammer. Vi er en to avdelingsbarnehage, så altså
relativt små. For fem år siden måtte vi bygge ny barnehage, da lokalene vi leide (som var midlertidig oppsatt til OL
i 1994) ikke lenger tilfredsstilte kravene til dagens standard for barnehagedrift. På tross av at det er vanskeligere
økonomisk å drifte en liten barnehage, kontra en stor, valgte vi å bygge for to avdelinger. Dette gjorde vi ut av
hensynet til barna, og deres beste. Vi har stor tro på at å få lov til å tilbringe dine første år i en liten barnehage med
et stabilt personale, som er utdannet, og som jobber for barns beste hver eneste dag er til det beste for barna. For
at vi skal være i stand til å yte god kvalitet, må vi ha stabile og forutsigbare økonomiske rammer. Dette er ikke
situasjonen i dag! Kanskje er det noen som har mulighet til å ta ut stort utbytte av barnehagedrift, men da må disse
kjedene gjennomgås og ettersees ut fra andre kriterier enn at vi som er små, uavhengige og ideelle barnehager
rammes av samme regelverk.
Hver eneste dag yter vi kvalitet, med særdeles vanskelig økonomi. Personalet er kreative, vi har veldig lavt
sykefravær, og vi satser på faglig utvikling‐ alt dette er til barnets beste. Vær så snill, ikke beslutt noe som gjør
dette umulig.
Dersom forslaget om kutt i pensjonstilskuddet blir vedtatt vil dette få store konsekvenser for oss, i verste fall
konkurs. Vi vil ikke være i stand til å beholde de gode pedagogene, som har lang erfaring, mye kompetanse og
dermed også høyest lønn. Vi vil ikke være i stand til å beholde fagarbeiderne som er blitt oppfordret til å ta
fagbrev, nettopp fordi vi ønsker kvalitet til barns beste.
Vær så snill se på hele tilskuddsordningen, ikke bare en isolert del av den. Se på hele barnehagesektoren, både
offentlig og privat!
Vi kjemper hver eneste dag for å unngå underskudd. Vi scorer blant de beste i landet på foreldreundersøkelsen,
men dette hjelper ikke dersom vi ikke har økonomi til å kunne fortsette forsvarlig drift.
Vi har en god pensjonsordning nå, denne gjør at vi er attraktive for arbeidstakere, samt at den motiverer ansatte til
å stå i jobb. Det er dette vi trenger for å kunne yte kvalitet!! Dersom pensjonstilskuddet reduseres, vil vi bli
tvunget til å endre vår pensjonsordning, dette rammer våre ansatte som vil få dårligere vilkår.
La oss fortsatt kunne yte kvalitet, til barnets beste‐ men for å kunne gjøre dette må vi ha en tilskuddsordning som
skaper trygghet og forutsigbarhet!
Ikke reduser pensjonstilskuddet!
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