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Vedlegg: 
Hei
Jeg har jobbet i privat barnehage siden 1990,‐ og ikke ett eneste av disse årene har vært rolig og
forutsigbart mht den økonomiske situasjonen.
Jeg var en av de mange som «kastet» meg på byggebølgen av barnehager på begynnelsen av 2000‐tallet.
Barnehagen stod ferdig i 2006 for så å bli fisjonert til en av de «store» i 2018.  Da anså jeg det ikke lenger
forsvarlig å drive for en «enkeltstående liten aktør». 
Det har i årenes løp vært et vell av pålegg, pålegg, nye pålegg…osv.osv.
og vi i sektoren har gjort det vi kan for å oppfylle pålegg, pålegg og nye pålegg.  
Alt dette koster penger,‐ og når ikke inntekter og utgifter følger hverandre, så synes det veldig godt på
bunnlinja. 
Gleden og stoltheten over å eie, drifte, skape samt jobbe hardt for å være den beste og foretrukne
barnehagen med de foretrukne ansatte er nå satt på en hard prøve i den «lille» barnehagen jeg har igjen.
Det synes som om at det ikke finnes grenser for politikeres evne til «kreative» finansielle, utidige løsninger/
innskrenkninger for barnehagesektoren generelt og privat barnehagesektor spesielt.
Og skulle det stå et AS bak bedriftens navn, så har vi over lang tid nå opplevd at fantasien og synsingen får
fullstendig frislipp hos enkelte politikere og i enkelte partier om hvordan eiere beriker seg selv på bekostning
av barna.  Derav «velferdsprofitørene».
Jeg blir så rasende over oppgulp fra mennesker som ikke har peiling på eller erfaring med denne bransjen.
Fakta‐sjekk synes helt uinteressant fordi de befinner seg i en verden/ et politisk ståsted som sier at eiere av
alt annet enn offentlige og «ideelle» barnehager har en vikarierende agenda.
Dette er et hån og en fornærmelse mot alle som faktisk gjør et anstendig dagsverk/ årsverk.
LØGN BLIR ALDRI SANNHET UANSETT HVOR MANGE GANGER DEN GJENTAS!!

Som eneste barnehage i denne kommunen betaler barnehagen eiendomsskatt.  
Det betales også skatt på et eventuelt positivt årsresultat ( selvfølgelig).
67% av arbeidstakerne topper lønnstabellen og 34% har en alder som tilsier at det betales for
ytelsespensjon/ den dyreste ordningen.
Barnehagen går mot sitt 22. år og krever stadig vekk oppgradering av bygg og anlegg samt utskiftning av
diverse inventar.
Kapitaltilskuddet dekker knapt utvendig lettere rehabilitering/ oppgradering av bygget.

Både Høyre, Venstre og Krf sier i sine partiprogram at de ønsker et mangfold av barnehager.
Venstre sier også at de vil sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager
Høyre går enda lengre og vil:
sikre arbeidsplassene gjennom trygg økonomisk styring og gode vilkår for bedrifter. 
legge til rette for et variert barnehagetilbud, og at private og offentlige barnehagetilbud må gis samme
offentlige tilskudd.
Videre sier Høyre at de skal:
«Sikre og skape arbeidsplasser Det viktigste målet for Høyres økonomiske politikk er å ivareta og skape flere
lønnsomme jobber i privat sektor for å sikre vår felles velferd. Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for
både privat og offentlig velferd. Å ha en jobb sikrer inntekt og velferd for den enkelte, familiene og
samfunnet. Å skape flere nye jobber er derfor det viktigste målet for den økonomiske politikken. Det skal
lønne seg å jobbe. Verdier må skapes før de kan brukes. Veksten i økonomien må derfor være sterk i privat
sektor. De som satser og skaper muligheter for seg selv og andre gjennom kreativitet og innsatsvilje, må
oppmuntres, og de må få høste resultatene av sitt arbeid. Det å ha en jobb å gå til er den sikreste vei for å
unngå fattigdom. Derfor vil Høyre jobbe for at de som kan delta i arbeidslivet, skal ha mulighet til det. Vi må
erstatte tapte arbeidsplasser i privat sektor med nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.»

Politikere: Dere skal ta med i tenkningen deres at det er grunner til at de store barnehageselskapene/
konsern eksisterer og blir bare større og større,‐ og samtidig 
kan dere tenke litt på at dette bla er dere politikeres verk gjennom den politikk dere forfekter eller blir
påført gjennom et samarbeide med andre partier.
Hvis dere virkelig synes at barnehager er viktige og samfunnsnyttige og dere ønsker et mangfold i sektoren,‐
ja da må dere faktisk gjøre det mulig.
Med foreslått kutt i pensjonstilskuddet, så blir det smalhans og en av de store aktørene i markedet overtar
antakelig eierskapet her også.  
Det synes jeg er viktig å si som ansvarlig arbeidsgiver.



Et godt råd:
Min erfaring er at for å utvikle seg og lære mer så må en omgi seg med mennesker som kan mer/ har
annen kunnskap.

Mvh
Merete Soløy
Eier/ daglig leder
Orrestien barnehage AS

 


