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Innspill til statsbudsjettet 2021 fra Tybakken barnehage
Tromøy menighet har drevet barnehager fra 1980.
Det har vært alt for mange kamper og alt for mye frustrasjon i løpet av disse 40 årene.
Vi minner om at vi har samme regler for foreldrebetaling, vi har samme rammeplan, samme pedagognorm
og samme bemanningsnorm. Hvis vi klarer et lite overskudd, går det til drift.
Vi har alltid hatt tarifflønn, og vi har alltid hatt pensjonsordninger for de ansatte.
Vi er lei av kampen, lei av et urettmessig dårlig rykte, kun fordi vi driver privat. Det går med for mye krefter
og energi på saker som burde vært helt unødvendig å kjempe for.
Det oppleves urettferdig at Barnehageforliket aldri blir helt reelt. Vi venter 2 år på riktig tilskudd, og for
mange er det ikke engang riktige beregninger, vi sloss om ekstraressurser til sårbare barn, og det er en
forskjell i tilskudd på opptil kr. 100 000,- pr. barn mellom ulike kommuner.
Hvorfor er det så vanskelig å behandle alle barn likt?
Og nå topper alt seg med planene om å kutte drastisk i tilskudd til pensjon.
Hos oss har 11 av 14 ansatte full ansiennitet. Det burde være gull verd.
Med kuttene i forslag til statsbudsjett for 2021 vil vi, som så alt for mange andre barnehager måtte legge ned
innen 3 år. Har dere tenkt på hva som vil skje når så mange private barnehager forsvinner? Hva med alle
som har krav på barnehageplass?
Vi ber om at dere gjør jobben på nytt. Sjekk tallene en gang til og tenk likebehandling.
Lytt til erfarne barnehagefolk! Lytt til KS! Lytt til Utdanningsforbundet! Lytt til Delta! Lytt til
Fagforbundet! Og lytt til PBL!
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