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Til medlemmene i utdannings – og forskningskomiteen
Ang statsbudsjettet 2021 og forslag til kutt i pensjonstilskuddet for
private barnehager
Jeg er daglig leder i en foreldre-eid barnehage i en kommune som har
lave satser for tilskudd og med dårlig økonomi.
Det har de siste årene vært store endringer innenfor barnehagesektoren.
Vi får fått en pedagognorm som er delvis finansiert, en bemanningsnorm
som ikke er finansiert og i tillegg ny pensjonsavtale fra 1.1.2020 for
medlemmer i PBL. Endringene er gode, men finansieringa av de byr på
store problemer for barnehagen, og spesielt for enkeltstående
barnehager.
Vi budsjetterer allerede med underskudd etter innført bemanningsnorm og
pensjonsavtale, og bruker av opparbeidede midler for å drifte forsvarlig
og prøve å gå i null regnskapsmessig. Tidligere overskudd har gått til
kompetanseheving for ansatte og vikarbruk for å drive en god barnehage
og oppfylle alle kravene i rammeplan og lov, vedlikehold av bygg og
lekeplass, samt bygge opp en økonomisk buffer noe en privat barnehage er
helt avhengig av. Et kutt i pensjonstilskuddet fra 13 % til 11 % ville
for vår barnehage utgjort ca 160 000,- i 2020. Dersom kutt i
pensjonstilskuddet blir vedtatt kan vi klare å drifte noen år med
oppsparte midler, men må da kutte sterkt ned på nettopp vikarbruk,
vedlikehold og kompetanseheving for ansatte. Dette vil selvsagt gi
lavere kvalitet på tilbudet til barna. Når oppsparte midler er oppbrukt
blir konsekvensen at barnehagen må selges til en kjede eller legges ned.
En annen konsekvens kan bli at pensjonsavtalen må reforhandles og
ansatte i private barnehager får dårligere pensjonsordning enn ansatte i
offentlige barnehager. Det er ille at regjeringa foreslår dette tross
alle tilbakemeldinger fra sektoren.
Regjeringa sier de ønsker et godt og mangfoldig barnehagetilbud, med små
og store barnehager, og med gode arbeidsforhold for de ansatte. Et kutt
i pensjonstilskuddet uten å se på helheten i finansieringa av private
barnehager vil føre til at mange små, enkeltstående barnehager må gi
opp, ansatte mister jobben og at framtida blir en todeling av
barnehagetilbudet; kommunale barnehager og kjedebarnehager, det stikk
motsatte av en mangfoldig barnehagesektor. Det vil også gi mindre
valgfrihet for foreldre.
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