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Vedlegg:
Hei,
Etter at barnehageforliket ble vedtatt i 2003, har det offentlige hatt full kontroll på finansieringen av privat sektor.
I 2018 kom kravet om ny pedagog‐ og bemanningsnorm i alle barnehager.
Men, først etter to år gir de kommunale merkostnadene for pedagog‐ og bemanningsnormen, utslag i
finansieringen av privat sektor.
Mange private barnehager har derfor gått i underskudd de siste to år, i påvente av en økning i tilskuddet fra 2021.
Private barnehager er i stor grad etablert og driftet av kvinner.
Det ligger et glødende engasjementer til grunn for det som gjennom årene har utviklet seg til å bli en faglig sterk
og profesjonelt drevet sektor.
Men, alle skjønner at heller ikke kvinner klarer å drifte over tid i en underfinansiert sektor.
Politikerne må derfor se på finansieringen som en helhet, ikke plukke ut enkeltposter.
PBL har også varslet om at beregningsgrunnlaget som legges til grunn inneholder feil, og at de ikke når i gjennom
med reelle tall.
Det er meget bekymringsfullt når fakta og realiteter tilsidesettes i en viktig beslutningsprosess.
Private barnehager har i årevis blitt beskyldt for ikke å bruke nok penger på gode arbeids‐ og pensjonsavtaler for
sine ansatte.
Nå som vi dokumentert har dette, svarer politikerne med forslag til KUTT i pensjonstilskuddet. Hvor er logikken
her?
Mange private barnehager vil ikke tåle en ny, dramatisk reduksjon i driftstilskuddet.
Et kutt i pensjonstilskuddet vil garantert medføre en reduksjon i tilbudet og true den gode kvaliteten som i dag
kjennetegner sektoren.
Et kutt i pensjonstilskuddet vil også lede til underskudd og konkurser i sektoren.
Privat barnehagesektor fremstår dessverre som mer og mer uønsket.
Spørsmålet er, hvem tar ansvar dersom privat sektor bryter sammen?
Vil en kollaps i privat sektor fremstå som en «uheldig konsekvens» eller som en høyst tilsiktet politikk?
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