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Økonomiske konsekvenser for private barnehager pga. koronautbruddet
Som resten av landet følger PBL (Private Barnehagers Landsforbund) situasjonen vedrørende
koronaepidemien tett, og følger løpende opp sentrale og lokale vedtak. Vi har 1.900
medlemsbarnehager med om lag 32.000 ansatte. Våre medlemmer driver barnehage i 215 ulike
kommuner.
Medlemmene i PBL har et stort ønske om å bidra i den svært krevende situasjonen som landet nå er
i. Vi merker oss at myndighetene er tydelig på at det vil innebære store og negative
samfunnsmessige konsekvenser dersom mange barnehager fullt og helt må stenge i denne
situasjonen. PBL følger myndighetenes anbefalinger, og støtter våre medlemmers håndtering, blant
annet i samråd med smittevernmyndigheter. Herunder med hjelp til argumentasjon om hvorfor det
ikke ensidig besluttes lukking av barnehager uten offentlig pålegg.
Som andre bransjer risikerer barnehagene å bli økonomisk skadelidende som følge av epidemien.
Fra våre medlemmer får vi mange spørsmål knyttet til mulig inntektstap for barnehager som blir
tvunget til å stenge, i kortere eller lengre perioder. Som Kunnskapsdepartementet er godt kjent
med, er mange private barnehager fra før i en krevende økonomisk situasjon på grunn av
manglende finansiering av bemanningsnorm og det generelle tilskuddsnivået i kommunene.
I den forbindelse ber PBL om en bekreftelse fra departementet på at vår forståelse av at eventuell
pålagt nedstenging av barnehager ikke vil få konsekvenser for de kommunale tilskuddene til private
barnehager. Kommunene opprettholder sine overføringer fra staten, og utbetaler tilskudd som
normalt. En slik forståelse har tidligere ligget til grunn ved eventuell stenging i forbindelse med
streik i sektoren, men det har formelt ikke vært gitt uttalelser i forbindelse med smitteepidemier o.l.
På regjeringens pressekonferanse 13. mars, om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet,
melder statsråd Ropstad følgende:
«Når barnehager og SFO stenger, kan kommunene heller ikke kreve betaling fra brukerne.
Det kan gi lavere inntekt i en periode, samtidig som utgiftene jo vil bestå. Derfor har
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regjeringen besluttet at vi skal øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner
kroner i 2020 som et første steg.»
Dette er gode nyheter for foresatte, og vil også bli godt mottatt av barnehagene. Vi legger til grunn at
det er tatt høyde for at også foresatte i private barnehager får kompensert foreldrebetaling. De
private barnehagene bidrar gjerne også i den forbindelse, med å avregne refundert brukerbetaling
fra staten i forbindelse med fakturering av de foresatte.
Vi ber om at departementet bekrefter at brukerbetalingen f.eks. utbetales av den enkelte kommune
til barnehagene, som deretter avregner når pengene er mottatt.
Det er svært viktig å få slike bekreftelser, all den tid det vil gi barnehagene ro omkring sin
inntektssituasjon. Sektoren vil da kunne konsentrere seg om sitt samfunnsansvar gjennom full eller
delvis drift gjennom ulike faser av utbruddet, samtidig som man kan berolige de ansatte om at det
ikke vil være aktuelt å bruke permittering som virkemiddel for å redusere et forventet tap.
For øvrig er PBL svært opptatt av å støtte opp om myndighetenes løpende håndtering av den
aktuelle situasjonen. Vi oppfordrer departementet derfor til å ta kontakt dersom det er noe spesielt
PBL og våre medlemmer kan bidra med. Til deres informasjon har vi tilsvarende dialog med
helsemyndighetene.
Imøteser snarlig tilbakemelding fra dere.

Med vennlig hilsen
PBL
Anne Lindboe
Administrerende direktør
465 01 940
anne.lindboe@pbl.no
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