
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter 
Som arbeidsgiverorganisasjon for blant annet hele Den norske kirke, organiserer KA 56 
menighetsbarnehager. Disse kjennetegnes ved at de er enkeltstående barnehager, ofte eid av et 
sokn eller kirkelig fellesråd i Den norske kirke. Som små ideelle barnehager er det mange av 
disse som sliter økonomisk, og mange blir nedlagt.  KA er bekymret for utviklingen og mener 
mangfoldet i sektoren svekkes når disse barnehagene forsvinner. 

Menighetsbarnehagene har vært i drift lenge, de fleste siden 1980-tallet, og da var det et premiss 
at de skulle ha samme pensjonsordning som kommunen for å få starte opp. Dermed har de i dag 
en mye større pensjonsryggsekk å bære, enn andre private barnehager. Regjeringen bygger 
forslagene til ny regulering av private barnehager på en rapport fra Telemarksforskning som 
fastslår at 94% av private barnehager får mer pensjonstilskudd enn de betaler ut i pensjon. Vi 
organiserer stort sett barnehager som befinner seg blant de 6 %  som ikke har en slik gunstig 
situasjon. Når regjeringen har uttalt at et av målene for ny regulering av private barnehager er å 
ivareta mangfoldet i sektoren, er det avgjørende at dette også gjelder de ideelle aktørene i denne 
6%-gruppen. 

Vi reagerer derfor sterkt på at forslaget til kutt i pensjonstilskuddet fra 13 til 11% for alle private 
barnehager, uavhengig av eierskap og pensjonsutgifter. For å avhjelpe situasjonen tilbys 
enkeltstående barnehager en overgangsordning, med fortsatt 13% tilskudd i 2021, 12% i 2022 og 
deretter 11% på lik linje med alle andre. 

Vi frykter at regjeringens forslag i praksis tvinger våre barnehager til nedleggelse eller salg. 
Ordningen som skal hjelpe barnehager med vesentlig høyere pensjonsutgifter enn hva tilskuddet 
dekker, fungerer ikke godt nok i dag. Barnehagene må sende inn søknad til kommunen, og selv 
om forskriften sier at de har krav på å få dekket utgiftene sine opp til samme nivå som 
kommunens barnehager, er det langt fra alle som får sine søknader innvilget. I tillegg er det et 
problem at flere av våre barnehager har høyere utgifter enn det kommunale utgiftsnivået – blant 
annet fordi de ikke har stordriftsfordelene kommunen har. 

Ved å sette ned pensjonstilskuddet fra 13 til 11%, trues mangfoldet i sektoren og den ideelle 
andelen vil kunne svekkes ytterligere. 

KAs forslag til endringer 

 Gi pensjonstilskudd etter regning, basert på året før. Da vil det store flertallet med 
lavere pensjonsutgifter ikke få mer enn de trenger, mens de få menighetsbarnehagene 
vi har igjen og andre ideelle, vil uten stor grad av byråkrati kunne få dekket sine reelle 
utgifter. Dette vil spare staten for store utgifter, og er et rettferdig system. 

Dersom det foreslåtte pensjonskuttet med overgangsordning skulle bli vedtatt, vil vi presisere to 
ting: 



 Overgangsordningen for enkeltstående barnehager må gjelde også for enkeltstående 
barnehager eid av sokn eller kirkelige fellesråd, altså må man ikke låse ordningen til at 
barnehagen må være selvstendig rettssubjekt for å falle inn under den. 

 Forskrift om tilskudd til private barnehager endres, for eksempel slik at kommuner ikke 
har anledning til å si nei til søknader fra barnehager som har lik pensjonsordning som 
kommunen selv. 
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