
Fra: kontor@nybu.no (kontor@nybu.no)
Sendt: 14.10.2020 11:58:27
Til: Postmottak Utdannings- og forskningskomiteen
Kopi: info@pbl.no; Aasrud Rigmor; Thommessen Olemic; Hagebakken Tore; Strand Marit Knutsdatter; Kjenseth
Ketil; Johansen Morten Ørsal; Fasteraune Bengt

Emne: Skriftlig innspill Statsbudsjettet 2021
Vedlegg: 

Vi ønsker med dette å benytte oss av vår stemme til å ytre et skriftlig
innspill for hvordan Nybu Barnehage kan bli rammet av det foreslåtte
kuttet av pensjonstilskuddet i Statsbudsjettet 2021.

Vår barnehage ble etablert i 1992, og har driftet som foreldreeiet
barnehage som Stiftelsen Nybu Barnehage siden. Vi har alltid fokusert på
kvalitet og stabilitet, og pr. i dag er 11 av 12 barnefaglig utdannet
(der 1 mangler å gå opp til praktisk eksamen). De ansatte har lang
fartstid i barnehagen, og snittalderen vår er 45 år. Vi har også alltid
prioritert å ha godt vedlikehold i barnehagen, slik at den fremstår som
et godt sted for barn og ansatte å være gjennom mange timer av døgnet.
Alt dette gjør oss attraktive for aktuelle søkere, som igjen gjør oss
til en levedyktig barnehage.

Et slikt kutt vil først og fremst ramme oss med følgende:
  - redusert kapital til kompetanseheving, kurs, personalmøter etc. Dette
vil igjen ramme kvaliteten for barna og de ansatte i barnehagen i form
av dårligere tilbud i hverdagen til barna og det gjør oss mindre
attraktive som arbeidssted. Og hvorfor skal barna i private barnehager
bli rammet av dette?
  - redusert kapital til vedlikehold av våre bygninger og vårt utstyr,
noe som da vil forfalle over tid.
  - det vil ramme handlingsrommet vårt til kjøp av leker og annet utstyr.
  - redusert utgifter til vikarbruk når dette er nødvendig. Vi har et
svært lavt sykefravær, og dersom vi ikke får satt inn vikarer ved behov
vil det bli økt belastning for de ansatte. Dette vil igjen ramme
stabiliteten.
  - dette års budsjett fikk vi igjennom med 3 500,- i overskudd, og med
covid-19 pandemien ser det ut som vi ender med røde tall i regnskapet.
Det er vanskelig å finne frem til hvor vi skal spare inn kr. 149 840,-
årlig.
  - en eventuell dårligere pensjonsavtale for de ansatte.

For oss er spørsmålet: hvordan kan et integrert tilskudd fjernes i
ordningen uten å se på helheten? Dette er jo ikke øremerkede midler, men
et samlet tilskudd vi får hvert kvartal.
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