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Emne: innspill til høring om kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager
Vedlegg: 
Til beslutningstakerne i Stortinget.
 
Vedrørende forslaget om kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager.
 
Vi håper at Stortingets politikere slår ring rundt de private barnehagene, og sier NEI
til regjeringens forslag om å kutte ned på pensjonstilskuddet til de private barnehagene i sitt forslag til
budsjett.
 
Vi representerer en liten barnehage sør for Bergen, der vi har hatt stabil bemanning over flere tiår og
har høye pensjonskostnader. Dette forholdet gjelder mange, både små og store barnehager.
 
Vår barnehage stiller oss undrende til at regjeringen kommer med et forslag om reduksjon i
pensjonstilskuddet, og
kan ikke skjønne logikken i dette. Til syvende og sist vil en reduksjon i tilskudd ramme kvaliteten i
barnehagene, noe som
er et paradoks når vi ser at myndighetene heier frem og etterlyser kvalitet i innhold og drift.
Forslaget til regjeringen er i dette tilfellet, å reversere en god utvikling i sektoren.
Forslaget er rett og slett demotiverende, og vil føre til at barnehagen må omdisponere midler
som vil bety kutt i vikarer, kutt i innkjøp, kutt i turer og ekskursjoner som barna gleder seg til.
 
I en tid der personalet har stått på, og fortsatt gjør det, med renhold og smittevernstiltak, i tillegg til å skape
gode hverdager i barnehagen, synes jeg det er uhørt og urimelig at regjeringen lønner barnehagene med
mindre i tilskudd.
 
For meg som styrer vil det bli et merarbeid hvis jeg hvert år skal måtte søke kommunen om ekstra tilskudd
for å dekke våre pensjonskostnader.
Det blir mer byråkrati, og tid og penger blir ikke anvendt til barnas beste.
Det er heller ikke selvsagt at barnehagen får de midlersom vi søker, i en ellers anstrengt kommuneøkonomi.
 
Jeg håper at alle stortingspolitikerne ser sin anledning, og stemmer mot dette forslaget.
For å løfte sektoren må det motsatte til.
Tilskuddene må økes slik at arbeidsforholdene og motivasjonen til utvikling og endring blir stimulert.
Barnehageansatte er sitt arbeid og lønn / pensjon verdt. Vi jobber med nasjonens viktigste ressurs.
 
 
Mvh
 
for eierstyret ved Trygve Birkeland
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