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HØRINGSUTTALELSE FRA DULVEN FRILUFTSBARNEHAGE VEDR. KUTT I PENSJONSTILSKUDDET TIL 
PRIVATE BARNEHAGER 

Dulven friluftsbarnehage er en liten foreldreeid barnehage i Øyer kommune. Et eventuelt kutt i 
pensjonstilskuddet tilsvarende kr. 80 000 i 2021 vil få merkbare konsekvenser for vår drift i årene 
framover. Vi ligger an til et underskudd på omkring kr. 300 000 i 2020 uten kutt i tilskuddene. Vi har 
en pensjonsordning i Storebrand som følger Pbl sin tariffavtale, og i tillegg har vi årlige 
pensjonsutgifter til Klp hvor vi tidligere hadde vår pensjonsavtale. I følge årsregnskapet for 2019 
hadde vi lønnsutgifter på kr. 3 092 842 og pensjonsutgifter på kr 576 885, noe som utgjør ca. 18,5 % 
av lønnsutgiftene. 

Vi har styrerstilling i 70 %, og bruker det vi sparer på den stillingen til en barne- og ungdomsarbeider i 
30 % ekstra. Det gjør at vi har tilnærmet full bemanning når de pedagogiske lederne har ubunden tid. 
Ved et evt. kutt i pensjonstilskuddet vil vi ikke ha økonomi til å opprettholde den ekstra 30 % 
stillingen. Noe som vil påvirke det pedagogiske tilbudet og voksentettheten i barnehagen. 

Vi holder til i et gammelt hus som trenger jevnlig vedlikehold og oppgradering, og vi har flere hus 
som trenger vedlikehold. Ved et kutt i pensjonstilskuddet vil vi måtte bruke penger som egentlig 
skulle brukes til vedlikehold av bygninger, på pensjon til de ansatte i stedet.  

Vi har pr. i dag en bra egenkapital, men hvis tilskuddet blir kuttet med ca. kr. 80 000 årlig vil 
egenkapitalen bli brukt opp i løpet av noen få år, og vi vil ikke lenger kunne drive barnehagen. Det 
betyr at 29 barn vil stå uten tilbud om barnehageplass, og det utgjør mye i ei lita bygd der den andre 
barnehagen som er kommunal ikke har kapasitet til å ta inn flere barn. 

 

Med hilsen 

Tora Kristin Frøyse 
Styrer i Dulven friluftsbarnehage 


