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Emne: Skriftlig innspill Statsbudsjettet 2021
Vedlegg: 

Kausvol gardsbarnehage, Stange er sterkt kritisk til kutt i pensjonstilskudd. 

For min barnehage vil det bety et kutt på over 400.000,-. Dette vil sette barnehagens evne til å

drive økonomisk ansvarlig i alvorlig fare, og føre til et underskudd i 2021 og framover. Det har vi

ikke mulighet til, og da betyr det at vi må knipe helt inn til beinet på alle kostnader. Det vil si

redusert renhold, ingen personalkostnader, ingen kostnader til kompetansehevingstiltak osv. 

Det verste er at vi blir nødt til å si opp pensjonsavtalen og gå for en minimumsløsning, noe som vil

gå ut over de ansatte. 

Vi har nettopp bygd nye lokaler og er helt avhengig av at økonomien ikke svekkes for å klare å

betale forpliktelsene våre og samtidig opprettholde et tilbud etter de kravene som stilles!

Bemanningsnormen har vi blitt nødt til å finansiere selv, siden Stange kommune valgte å ikke

gjøre det for de private barnehagene. 

Jeg kan ikke forstå at det er regjeringens mål å regulere og stramme inn den økonomiske

situasjonen for de private barnehagene slik at vi som er enkeltstående eiere ikke kan klare oss. Det

er helt urimelig å ensidig sette ned pensjonstilskuddet og ikke se på en helhetlig gjennomgang av

finansieringen av både kommunale og private barnehager. Attpåtil har uavhengige miljøer som

Storebrand redegjort for at de tallene departementet bruker som grunnlag for å mene at

barnehagene er overfinansiert er helt feil. 

Vi ber om at komiteen tar inn over seg dette og ikke går videre med dette forslaget. 

Med hilsen 

Ragnhild Finden, eier og daglig leder i Kausvol gardsbarnehage AS, Stange.



Sendt fra min iPad


