
KONSEKVENSER VED KUTT I PENSJONSTILSKUDD TIL PRIVATE 
BARNEHAGER. 

Regjeringen foreslår kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. Ifølge PBLs 
tall vil kutt i pensjonstilskuddet få store konsekvenser for de private 
barnehagene. Dette vil være til stor ulempe for kvaliteten på barnehagetilbudet, 
og en enda strammere økonomi enn vi har i dag.  

Per i dag har barnehagen en stram økonomi på grunn av overkapasitet i vår 
kommune, ny bemanningsnorm og pedagognorm som ikke er fullfinansiert og 
ekstra kostnader til vikar og hygienetiltak, på grunn av covid-19. De ansatte står 
også i en ekstra krevende hverdag, blant annet på grunn av smitteverntiltakene 
og bekymring rundt risikoen ved covid-19 situasjonen. Vi så alle de positive 
konsekvensene av kortere åpningstider i vår, små grupper og bemanningsnorm 
på 6 i hele åpningstiden. Nå har vi full åpningstid, som fører til en enda større 
belastning på de ansatte.  

I dag går 85 % av virksomhetens inntekter til personalkostnader. Ved kutt i 
pensjonstilskudd vil det gi utslag på kvaliteten i barnehagen. Et kutt i 
pensjonstilskuddet vil føre til nedskjæring i virksomhetens personalressurser, 
enda større reduksjon i vikarbruk og mindre tid til det enkelte barnet. Andre kutt 
vi allerede har gjort, er innkjøp ev leker, utflukter for barna, vedlikehold og 
oppgraderinger og kurs. Et kutt i pensjonstilskuddet vil føre til en forverret 
situasjon. Det vil føre til lavere kvalitet for barna i private barnehager, og det 
blir en forskjellsbehandling mellom private og kommunale barnehager. Helt 
konkret vil det bli mindre kompetanseheving, ingen nye leker, dårligere 
vedlikehold og mindre handlingsrom for å fremme barns lek og læring. 

Vi har allerede skjært inn til beinet i driften. I og med at bemanningsnormen 
ikke ble fullfinansiert i fjor, gir dette ringvirkninger for vår barnehage. Det er 
også overkapasitet i vår region, som gjør at vi ikke får fylt opp barnehagen. Ved 
kutt i pensjonstilskuddet vil summen av dette gjør at vi i verste fall ikke kan 
lønne våre ansatte. Barnehagen er en foreldredrevet, enkeltstående barnehage, 
som har minus i fjorårets regnskap, og også i budsjettet for 2020. 

Som ytterste konsekvens kan kutt i pensjonstilskuddet være kroken på døra for 
barnehagen, som fører til at medarbeidere mister jobben, og at barna mister 
barnehagen sin. Dette gjelder også mange andre barnehager i vår kommune. 

Barna vil selvsagt bli den tapende part! 
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