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Emne: Skriftlig innspill statsbudjsett 2021.
Vedlegg:
Det varslede kuttet i pensjonstilskudd til private barnehager kommer til å få store konsekvenser for oss.
Vi er en enkeltstående foreldreeid barnehage. Vi har per dags dato 85 plasser. Med 35 ansatte.
Barnehagen er en non-profitt bedrift der alt av tilskudd og overskudd skal gå direkte inn i driften og bli til nytte for alle
barn.
Den siste tiden, helt siden kommunen overtok finansieringsordning og tildeling av tilskudd til barnehager, har
barnehagen gått med underskudd.
Når vi endelig fått relativt lik økonomisk tildeling sammenliknet med kommunale barnehager kommer pedagog og
bemanningsnorm. Vi ønsket å oppfylle bemanningsnormen fra samme dag som den ble lovpålagt og gjorde dette men
uten å få dekket dette finansielt 100% fra kommunen.
Men med etterslep på tilskudd (2 år gamle regnskap fra kommunen), kommer først dette tilgode til oss nå. Vi har
dermed driftet med lik bemanningsnorm som kommunen, men med lavere tilskudd i 2 år!!!
Nå skal pensjonstilskuddet kuttes. Dette er ikke likeverdig behandling!!!!
Når skal vi få like vilkår for drift som de kommunale barnehagene?
Dette kan få store konsekvenser for driften. Dette er ikke kvalitetsheving. I de siste stortingsmeldingene snakkes det
om kvalitet og kompetanseheving.
Personalet er det viktigste "verktøyet" i arbeidet med barna. Det som blir konsekvenser ved et slikt forslag er at det
må kuttes i poster som berøres barns. Vi må kutte i personalkostnader, vi må kutte i drifstkostnader, vedlikehold og
vikarkostnader. Dette rammer barna og deres hverdag!
I følge PBL sin kalkulator kommer vi få 264.000 mindre i tilskudd med 11% sjablong slik som
statsbudsjettet forespeiler.
Vi har per i år et budsjett på 20.000.
Fjorårets resultat ble -249 000. Her er det stramt budsjett. Dette er ikke det første underskuddet de siste årene og vi
tærer på oppsparte midler, som minker i raskt takt.
Konsekvenser kan bli fatale hvis dette blir fortsettelsen, spesielt for barna som er våres fremtid.
-mvh. Marine Ommundsen
styrer Eplehagen
Les mer om Eplehagen: www.eplehagen.net eller på
https://www.facebook.com/eplehagenbarnehagesa

