
Derfor er barnehager 
rammet av streik

Les mer på pbl.no

• Hovedforhandlingene mellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og 
arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har ikke ført 
frem. Derfor er mange private barnehager dessverre rammet av streik. 
 
• Vi beklager sterkt de ulempene dette påfører barn og familier.  
Det er dem barnehagene er til for. Vi håper derfor at streiken blir kortvarig. 
 
• PBLs lønns- og pensjonsvilkår er samlet fullt på høyde med det som du finner i 
kommunale barnehager, men innretningen er litt annerledes. Fagforeningene har 
tidligere omtalt tjenestepensjonen i PBL-området for «gullstandarden» i sektoren. 
 
• Årsaken til konflikten er blant annet at fagforeningene krever at PBL avvikler sin 
egen AFP-ordning og går inn i Fellesordningen for privat AFP. En slik overgang vil ha en 
engangskostnad på totalt 1,4 milliarder kroner. Dette er alene over en milliard kroner 
mer enn et oppgjør på nivå med kommunal sektor ville kostet. Derfor kan PBL ikke 
akseptere kravet. 
 
• På to år har private barnehager fått et kutt i tilskudd på en halv milliard kroner. På 
grunn av reduksjonen opplever mer enn halvparten av PBLs medlemsbarnehager at de i 
år ikke får dekket sine reelle pensjonskostnader gjennom pensjonstilskuddet.  
 
• Hvert år går én av tre private barnehager med 
underskudd. En overgang til ny AFP-ordning vil i 
denne situasjonen føre til økt underfinansiering 
av sektoren og gå på bekostning av tilbudene i 
barnehagene. 

• For PBL er det viktig å sikre gode lønns- og 
pensjonsvilkår for alle ansatte i sektoren, 
uavhengig av hvilken barnehage de jobber i. 
Men dette kan ikke skje gjennom å innføre 
kostbare ordninger som vil sende en rekke 
barnehager til skifteretten.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) 
er en nasjonal interesse- og arbeids-
giverorganisasjon med mer enn 2.000 
medlemsbarnehager.  

PBL forhandler hoved- og hovedtariff-
avtale med fagforeningene i sektoren. 
Etter at mekling mellom partene ikke 
førte frem, er det streik i tariffområdet 
PBL fra 17. oktober. 

Streikeuttakene fra fagforeningene 
avgjør hvilke barnehager som bli 
direkte berørt.


