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Innspill fra Nettverk for natur- og gårdsbarnehager til statsbudsjettet for 2021
Nettverk for natur- og gårdsbarnehager (NNG) er et relativt nyetablert nettverk og en politisk
uavhengig interesseorganisasjon for norske gårds- og naturbarnehager. Tall fra
Utdanningsdirektoratet viser at det ved inngangen til 2020 var ca 600 kommunale og private
barnehager som falt inn under nevnte kategorier. I tillegg vil vi favne et stort antall barnehager med
friluftsavdeling/friluftsliv. NNG har 64kommunale og private medlemsbarnehager spredt i hele
Norge, et stort flertall av medlemmene er private.
For stramme økonomiske rammer gjør at nybygging av vår type barnehager ikke skjer lenger. Dette
til tross for at rammeplanen for barnehager krever at de verdiene våre barnehager står for blir
ivaretatt. Det virker også å være bred politisk enighet om at våre barnehager er ønsket.
NNG viser til regjeringens forslag om å kutte pensjonstilskuddet til private barnehager med 350
millioner kroner i 2021, samtidig som regjeringen vil bruke 130 millioner kroner på å skjerme
enkeltstående barnehager i 2021.
Dersom private natur- og gårdsbarnehager må legge ned, vil trolig dette barnehagetilbudet bortfalle
fordi kommuner eller stiftelser har begrenset tilgang på den type eiendom som må til for den type
barnehagedrift vi står for. Vårt nettverk er derfor generelt bekymret for utviklingen i rammevilkårene
til barnehagene.
NNG stiller seg bak tallgrunnlaget Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold og Partners har levert om de
reelle pensjonskostnadene i private barnehager. NNG bestrider i likhet med disse, tallgrunnlaget
regjeringen legger til grunn for forslaget om å kutte pensjonstilskuddet.
NNG mener kuttet er en trussel mot alle våre medlemmer, både kommunale og private. Kuttet er
også en trussel mot kvaliteten og mangfoldet i barnehagesektoren.
NNG mener at regjeringen ikke kan kutte i pensjonstilskuddet uten at det samtidig gjøres en
tilsvarende økning av andre elementer i tilskuddssystemet. Etter en ufinansiert bemanningsnorm,
har den totale tilskuddsrammen allerede blitt kritisk liten både for private og kommunale
barnehager. NNG frykter økonomien i de private barnehagene vil bryte sammen med så store kutt i
tilskudd som regjeringen nå har varslet.

Flere analyser både fra Telemarksforskning og Agenda Kaupang, viser at offentlige barnehager koster
mer å drive enn private barnehager. Det offentlige sparer over to milliarder kroner årlig på at private
driver barnehager, fremfor at det offentlige driver alle barnehager selv. Et kutt i pensjonstilskuddet
til private barnehager vil øke kostnadsgapet mellom kommunale og private barnehager ytterligere.
NNG har registrert en rekke oppslag i lokale medier de siste årene der kommuner jobber med å
endre og effektivisere barnehagestrukturen. NNG mener kommunene ved et kutt i
pensjonstilskuddet til private barnehager, får ytterligere insentiv til å legge ned kommunale
barnehager. Spesielt vil kommunale natur- og gårdsbarnehager være i faresonen fordi husdyrhold og
baseleirer gjør denne type barnehager ekstra kostnadskrevende å drive - private barnehager vil bli
langt billigere å drifte.
NNG frykter kutt i pensjonstilskuddet vil medføre at våre verdier og vår pedagogikk forsvinner og
dermed at mangfoldet i sektoren svekkes ytterligere.
NNG ber regjeringen og Stortinget i stedet bidra til rammevilkår for kommunale og private
barnehager som sikrer bærekraftig drift og fortsatt kvalitetsutvikling i barnehagesektoren. Vi ber om
at kommunale og private barnehager med vår profil, spesielt blir hensyntatt og tilgodesett. De
verdiene vi står for -og tilbudet vi gir, er uttrykt ønsket av den norske befolkning, men samtidig er
driftsformen kostnadskrevende.
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