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Trimveien Barnehage
Skriftlig innspill til statsbudsjett 2021

I Trimveien barnehage i Horten, frykter nå styrer at livsverket og arbeidsplassene som er skapt de
siste 20 årene bukker under hvis regjeringens forslag om å sette ned pensjonskostnadene fra 13 til
11 prosent går igjennom. Det vil for vår barnehage gjøre at vi vil ha 102000 mindre kroner å rutte
med på et regnskap som allerede går i minus.
Det er utrolig at det er den borgerlige regjeringen som kommer med et slikt forslag når de vet at
det er spesielt de små og idealistiske barnehagen som sliter. Den private barnehage sektoren vil
med dette forslaget ikke bestå av annet en de store kjedene, og mangfoldet i sektoren vil
forsvinne, fordi de vil ha et større grunnlag for å ta et slikt kutt. Alle vi andre vil ikke klare oss.
Barnehage mangfoldet og foreldres rett til å velge en nær barnehage vil forsvinne.
Vi fikk en pedagognorm og en bemanningsnorm som ikke er fullfinansiert, og som de fleste
allerede har store problemer med å kunne gjennomføre. Regnskapstallene fra 2018 og 2019 gikk
vi over 500000 i minus.
Fram til 2011 klarte vi oss bra, men når jeg ser på tallene, ser jeg at vi hadde utbetalt mer i
tilskudd i 2011 enn vi har i dag, selv om antallet barn stort sett har vært likt hele veien. Siden da
har tilskuddet gått bare nedover, noe som blir litt spesielt når utgiftene har økt hele veien. Ikke
bare lønnskostnadene, men også kravene som følger med bemanningsnormene.
Mye av grunnen til at driften har gått rundt økonomisk er at jeg ikke tar ut mye i lønn. Jeg ligger
godt under den lønnen jeg kunne hatt hvis jeg hadde jobbet i en kommunal barnehage. Andre ting
vi har spart mye utgifter på er at vi har en engasjert og nevenyttig personal og foreldregruppe,
som har bidratt med dugnadsinnsats. Uansett om vi har rustet opp uteområdet, skiftet vinduer
eller malt bygget både ute og inne, er det alltid foreldre og personalet som har hjulpet til. Uten
dem hadde det ikke gått rundt.
Kommunepolitikerne våre snakker om kutt i alle sektorer, samtidig som vi venter på endringene
fra regjeringen i de nye retningslinjene for finansiering av private barnehager. Hvis regjeringen
går inn for en reduksjon, ser det ut til å bety kroken for mangfoldet i den private
barnehagesektoren. Sektoren vil være mye fattigere hvor bare de store kjedene vil overleve.
Mange barn vil stå uten tilbud til barnehageplass hvis hver 3 barnehage i privat sektor legger ned.
De forskjellige kommunene har ikke tilbud til de barna og foreldrene.
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