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Hei,
Vi ønsker å være med å bidra til at stortingspolitikere får innsikt i konsekvenser for kutt i pensjonstilskuddene til
private barnehager. Vedlagt ligger skriftlig innspill til Statsbudsjettet 2021.

Når alt kommer til alt – det handler om penger – dersom man ikke kan lønne sine ansatte – nytter det lite med
kompetansehevende tiltak for å utjevne kvalitet!!!!!!!  ‐ økonomisk tilsyn ‐ hva betyr det at den økonomiske
forvaltningen skal komme barna til gode???????

Et hjertesukk: Tilskudd til de private barnehagene er ikke slik at hvis den årlige kostnaden er 200 000,‐ per barn i de
kommunale barnehagene, så får de private driverne tilsvarende sum. Tilskuddet til private barnehager blir
beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Grunnlaget for
beregning gjøres utfra kommunens regnskap fra to år før tilskuddsåret. Det blir beregnet satser for barn under og
barn over tre år, og det er disse satsene som man skal benytte når man beregner tilskuddet. Satsene skal ganges
med antall barn som er i barnehagen per 15. desember hvert år, over og under tre år. (I vår kommune er
telletidspunktet 15.  desember) Kommunene bestemmer om de vil følge nasjonale satser, eller om de vil regne ut
egne satser ut fra egne regnskap. Dette gjelder også kapitalkostnaden/ tilskuddet. Nå er det innført pedagognorm
og bemanningsnorm, og lønningsposten har økt som følge av det. Man får ikke drive barnehager uten tilstrekkelig
personale. De fleste små private barnehager sliter med driften, da det er økte utgifter og lavere satser i mange
kommuner. Ikke alle private barnehager har eiere som tar ut utbytte, det finnes stiftelser og samvirkeforetak, og
andre liknende drivere. Kommunene som driver barnehager i vårt land, strammer inn der det går i egne
barnehager, for å få ned kostnadene, slik at de kan beregne lavere satser til de private barnehagene. Dersom man
ønsker å ta på «varslerbrillene» så er det fint om det kan bli en balanse.
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