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UTTALLELSE PENSJONSKUTT  

Linnestad 14.10.20. 

 

Et kutt i pensjonstilskuddet vil føre til forandringer av driften i vår virksomhet.  

Det meste av inntektene i vår barnehagen går til personalkostnader. Vi har fokus på å drifte 

en barnehage med god kvalitet, følge opp pedagognorm og bemanningsnorm.  

Dette pensjonskuttet er enda et kutt i en rekke av andre kutt. Re kommune har nå blitt slått 

sammen med Tønsberg kommune, her er det store innsparinger på trappene i tillegg. Det 

offentlige tilskuddet har allerede gått ned, og det forventes ytterligere lavere med Tønsberg-

tall i fremtiden. I tillegg har vi fått ny pensjonsordning fra 2020, i den forbindelse kom det en 

engangsutgift som skulle ivareta fripoliser fra gammel ordning som utgjør en merutgift på 

pensjon dette året som også gjør ett innhogg i økonomien. 

Vi ser nå at vi må gjøre noe med driften for å kunne ha mulighet til å overleve, vi må kutte 

drastisk ned på vikarbruk, spare på innkjøp av materialer og annet, vi har ikke midler til å 

vedlikeholde barnehagen vår, vi vil måtte redusere åpningstiden og ha mer feriestengt enn 

tidligere.  

Dette vil føre til et tilbud med dårligere kvalitet, fleksibiliteten til foreldre blir mindre og vi er 

redd for at belastningen på ansatte blir større slik at det fører til mer fravær.  

I 2019 gikk barnehagen underskudd, som spiste opp mye av vår egenkapital, så vi tåler ikke 

mye mer. For 2020 har vi budsjettert med et null, men er redd vi ikke klarer det. I tillegg har 

situasjonen rundt covid-19 sin innvirkning, selv om vi ikke har oversikten over det ennå 

økonomisk.  

Dersom også dette kuttet i pensjonstilskuddet vedtas er jeg redd vi nærmer oss kroken på 

døra, eller må levere et tilbud av en kvalitet vi ikke ønsker for barna og deres foreldre! Vi får 

allerede mindre enn kommunene bruker på sine barnehager, så hvorfor skal vi få enda 

mindre? Det skal være likebehandling, men reelt er det ikke! Det vil ikke da være enkelt for 

en liten enkeltstående barnehage å klare seg dessverre. Er det det dere ønsker? 
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