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Emne: Høringen om statsbudsjettet
Vedlegg: 
 
Vår barnehage ligger i et område som det pr dags dato er flere plasser enn det er barn. Dette er en utfordring som
gjør at vi allerede budsjetterer med tap, og hadde negativt resultat i fjor. I en allerede tøff hverdag i barnehagen er
dette det siste vi trenger. Et slikt kutt vil få store konsekvenser og ringvirkninger for hele bedriften. Lønnskostnadene
som er største utgiftspost er for store i forhold til inntektene. Det truer vår eksistens, fare for lite penger til leker/
utstyr/ turer/ lønne ansatte med  mye kompetanse, oppussing, kurs, kompetanseutvikling, vikarutgifter dårligere
vedlikehold, dårligere kvalitet.

Vi har et felles ansvar for et opplæringstilbud og det skal alle barn få. Det er like barn, om de går i kommunal eller

privat, ikke glem det. Det går ut over økonomi, men også kvaliteten vi jobber så hardt for å kunne gi. Vi vil ikke ha

mulighet for å ta inn vikarer ved fravær. Dette vil føre til en negativ runddans der mangel på vikarer, og dermed et

høyere arbeidspress, kan føre til ytterligere fravær. Ansatte vil kjenne på en utilstrekkelighet på jobb som ikke er sunn

for helse og arbeidsmiljø.

Barna vil selvsagt bli den tapende part oppi det hele! Dette er uhørt!

Kutt i pensjonstilskudd vil gjøre en allerede vanskelig økonomi enda vanskeligere til å drifte god barnehage. Det fører
til utrygge ansatte og vil gjør hverdagen for oss svært tøff og nesten uholdbar! Som ytterste konsekvens kan det være
kroken på døra for medarbeidere som behøver arbeidsplassen sin og barna som behøver kvaliteten vi kan levere.
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