God morgen
Vi er heldige,vi har en stabil personalgruppe og barnehagen er 30 år kommende år. Vi er voksne
mennesker med masse komeptanse på barn, og foreldrene er fornøyde med jobben vi gjør.
Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2021 er nå på høring, og Stortinget skal i de kommende ukene
forhandle frem et endelig budsjett. Forslaget om kutt i pensjonstilskudd til private barnehager er ett av
flere tema som politikerne skal ta stilling til.
Først fikk vi det samme som dere brukte til pensjonskostnader i kommunale barnehager, som så ble
redusert til 13 %,( vi har brukt mere enn det hvert år.) Dette fordi vi har solide voksne arbeidstakere
som skal ha gode pensjonsrettigheter på linje med de ansatte i kommunale barnehager, noe som er
viktig for alle arbeidstakere.
Jeg har vært styrer i denne barnehagen i 30 år og har hele tiden forholdt meg til svingninger i
økonomien. Det har aldri vært forutsigbarhet. Hvem andre enn barnehagene godtar dette?
Vi sliter med dårlig økonomi fra før og deres forslag vil for vår barnehages del utgjøre redusert tilskudd
på hhv kroner 369 447 ved 9 % og 184723 ved 11 %, noe som vil få stor innvirkning på vår drift. Vi er en
liten enkeltstående barnehage som foreldrene eier. Vi vil med dette måtte gå mange magre år i møte
med enda mer uforutsigbarhet og dårlig økonomi. Et 30 år gammelt bygg har stort vedlikeholdsbehov,
dette vil vi ikke kunne sette av penger til da redusert tilskudd tilsvarer litt mer enn de lille overskuddet vi
har hatt de to siste årene, før dette gikk budsjettet i minus flere år og vi hadde da ikke mer egenkapital
og tære på. For å drive en sunn bedrift, så må det være penger igjen når året er omme.
Dette vil få konsekvenser for stillinger i barnehagen som da må reduseres. Som igjen gir dårligere kvalitet
på tilbudet til barna våre. Vikarbudsjettet blir 0 i tillegg vi har hatt store kostnader i vikarbruk i hele 2020
på grunn av koronapandemien og dette vil henge ved oss hvis det ikke overføres mer midler i denne
sammenheng til oss private barnehager. Barnas aktiviteter og inventar blir sterkt redusert.
Dere burde se nærmere på hva en privat barnehage drifter for i forhold til en kommunal og se at vi
faktisk ikke er de som benytter mest av kaka. Det er skammelig og urettferdig og nok engang angripe
private barnehager.
Jeg ber tilslutt om at dere ser at vi også er arbeidsgivere på lik linje med kommunene og må gi alle
ansatte gode arbeidsvilkår og ordnede arbeidsforhold.
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