Innspill til høringen om statsbudsjettet for 2021 fra Blåfjell barnehage, Sortland
Et kutt i pensjonstilskuddet til Private barnehager vil få store konsekvenser for Blåfjell
barnehage SA og alle andre private barnehager.
 Dårligere kvalitet på tilbudet vi gir til barna. Vi vil f.eks i mindre grad kunne delta på

teaterforestillinger og kino eller gi barna det lille ekstra. Det vil bli mindre midler til å
kjøpe inn pedagogisk materiell, leker og formingsmateriell.

 Mindre bruk av vikarer som igjen vil medføre et slitent personale. Dårligere mulighet for

faglig utvikling, vi vil i mindre grad kunne delta på nødvendige kurs og konferanser og
følgen kan da bli at kompetansen i private barnehager blir dårligere enn i kommunale
barnehager.

 Mangel på økonomiske midler til nødvendig vedlikehold, vil i løpet av kort tid gjøre at

bygningsmassen og uteområdet vil forfalle. Det er noe vi ikke ønsker eller vil være
bekjent av. Vi har i dag flotte lokaler og et uteområde med mulighet for varierte
aktiviteter. Slik vil vi at det fortsatt skal være i vår barnehage!

 Å ha et personale som trives på jobb og som føler seg ivaretatt og sett er viktig.

Personalets lønn er den største utgiftsposten vi har i barnehagen. Å også ha midler til et
minimum av velferdsgoder for personalet viser at vi setter pris på personalet og er med
på å skape et godt arbeidsmiljø. Det ønsker vi å fortsatt ha mulighet til!

 Rekruttering av kvalifisert personale kan være ei utfordring. Vi ønsker å kunne tilby

arbeid til de vi mener er best kvalifisert, vi vil ikke komme i en slik situasjon at vi må
tilsette de som er nederst på lønnsstigen pga at det er gunstigere for barnehagens
økonomi. Vi vil tilsette de BESTE vi kan få tak i fordi det er det som er best for BARNA.

Blåfjell barnehage er en privat foreldreeid enkeltstående barnehage. Alt av tilskudd og
foreldrebetaling barnehagen mottar går til drift, vedlikehold og utvikling av barnehagen.
Gjennom barnehagens avtale med PBL er barnehagens personale sikret ei god pensjonsordning.
Slik ønsker vi at det fortsatt skal være! Personalet i barnehagen skal ha en god og sikret pensjon
også i fremtiden. Det er med på å sikre at vi får beholde et godt kvalifisert personale. Slik sikrer
vi at vi kan gi BARNA i barnehagen et best mulig tilbud.
Blåfjell har i dag noe egenkapital vi kan bruke, men over tid vil det ikke være bærekraftig med
en stor nedgang i inntektene våre. Alle BARN i Norge fortjener et barnehagetilbud av god
kvalitet uavhengig av om de går i en privat eller offentlig barnehage!
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