Hørings innspill fra_Lindebakken_barnehage AS Arendal

Regjeringen har økt barnehagenes kostnader de siste årene og i tillegg krevd
bedre bemanning gjennom lovfestet norm uten å finansiere dette. Nå truer
regjeringen med å kutte i inntektene til barnehagene i tillegg.
__Lindebakken_barnehage ser at i arbeidet med nye reguleringer for private
barnehager har regjeringen foreslått et varig kutt i tilskuddet til private barnehager.
Den ene løsningen regjeringen skisserer er å kutte 387 millioner kroner, den andre er
å kutte 772 millioner kroner. På vegne av Lindebakken_barnehage er jeg svært
bekymret for konsekvensene av dette forslaget.
Her er eksempler på hvordan kuttene vil rammeLindebakken barnehage:
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I regnestykket over brukes siste tall fra PBL, nemlig tilskuddsberegningene for 2020.
Dermed angir tallene reduksjon i tilskudd dersom kuttet hadde blitt gjennomført i år.
Økonomien i sektoren er dårligere enn noen gang, og på toppen av dette
vurderer regjeringen å kutte i tilskuddene til private barnehager med flere
hundre millioner kroner. Dette vil gå ut over tilbudet til barna og lønns- og
arbeidsvilkårene for de ansatte!
Dersom et slikt kutt gjennomføres kan barnehager, som foreldre og barn er
glad i, bli lagt ned.
Årlig sparer det offentlige over to milliarder kroner på at private driver barnehager i
stedet for at alle barnehager drives av kommunene, uten at det er dokumentert bedre
kvalitet i kommunale barnehager.
Prinsippet om likebehandling av barnehager, og at alle barn er like mye verdt,
uavhengig av om de går i privat eller kommunal barnehage vil bli svekket dersom
regjeringens forslag om kutt i tilskudd gjennomføres.
Vi står allerede i en krevende økonomisk situasjon, som følge av en
bemanningsnorm som ikke er finansiert og et finansieringssystem som ikke
likebehandler. Vi ber derfor innstendig om at finansieringssystemet nå sees nærmere
på, og at det innføres et finansieringssystem som sikrer likebehandling for fremtidens
barnehager.
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_Lindebakken_barnehage ser at forslaget til kutt i tilskudd vil få flere konsekvenser
for barna, de ansatte og eiers mulighet til å drive barnehagen vår videre.
Vi vil måtte kutte i tilbudet og dette vil blant annet føre til:
- reduksjon av leker, utstyr, turer mv. til barna,
- kutt i vilkårene til de ansatte
- risiko for tap av arbeidsplasser
- fremtidsutsikter for mange barnehager vil bli usikkert pga. mangel på grunnlag
for videre drift
Ferske tall viser at 4 av 10 private barnehager gikk i underskudd i 2019!
Andelen barnehager med underskudd aldri vært høyere!
5 av 10 barnehager budsjetterer med underskudd i 2020. En viktig årsak til den
forverrede økonomiske situasjonen, er regjeringens innføring av en bemanningsnorm
som ikke er fullfinansiert for barnehagene. Nå vil regjeringen innføre et usosialt kutt
med bakgrunn i et misvisende tallgrunnlag.
Ethvert kutt i tilskuddene til private barnehager er i strid med regjeringens
egen politiske plattform!
Vi ber med dette høringsinnspillet at tallgrunnlaget i stedet undersøkes
nærmere, og at forslaget til kutt i tilskuddet stoppes.
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På vegne av _Lindebakken_barnehage
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