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Emne: Skriftlig innspill Statsbudsjettet 2021
Vedlegg:
Innspillet gjelder forslag om kutt i pensjonstilskudd til private barnehager.
Jeg er daglig leder for Nakuba AS, som driver to mellomstore barnehager i Kongsberg, med ansvar for ca. 140 barn
og 40 ansatte.
I følge PBL sine beregninger vil en reduksjon i tilskudd fra 13% til 11% bety ca. 450 000 kr i redusert tilskudd for våre
barnehager. Link
Vi gikk med underskudd i 2019, og etter nedbemanning og kutt i alle kostnader håper vi å kunne unngå underskudd
i 2020.
Med et kutt ned til 11% vil vi ikke være i stand til å budsjettere mot å gå i null uten å la det gå vesentlig utover
kvalitet og innhold.
Vikarbudsjett, vedlikehold og innkjøp vil måtte skjæres ned til et absolutt minimum, som igjen vil prege opplevd
kvalitet for både barn, foreldre og ansatte.
Vi opplever ikke å ha fått dekket ekstrakostnader for å oppfylle ny bemanningsnorm, og pensjonskostnadene har
fra og med 2020 økt som følge av ny, og god, avtale fremforhandlet av PBL og forbundene.
Jeg frykter for fremtiden til frittstående private barnehager hvis kuttet i tilskuddet blir en realitet, uten at reelle
kostnader til lønn og pensjon kompenseres.
Private barnehageeiere blir ofte fremstilt som velferdsprofitører, som skrupuløst forsyner seg av offentlige midler
for å berike seg selv. Dette er langt unna den hverdagen jeg kjenner til, og også slik jeg kjenner den fra andre eiere
av enkeltstående barnehager. De aller fleste brenner virkelig for barnehagesektoren, og det å være med på å
skape en god barndom for alle barna vi får lov til å ha i barnehagene våre.
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