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PBL – Private Barnehagers Landsforbund 

 

PBL ber departementet om avklaring vedr. dekning av pensjonskostnader 

PBL viser til svar fra Kunnskapsdepartementet, datert 6. oktober, på vårt brev av 14. september. 
Departementet gir dessverre ikke svar på PBLs spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for å sikre at 
private barnehager får dekket sine pensjonsutgifter, i tråd med intensjonen i søknadsordningen. 
 
Tvert imot skaper departementet usikkerhet ved å vise til at pensjonsavtaler må være inngått før 1. 
januar 2019 for at barnehagene skal kunne ha krav på å få utgifter dekket via søknadsordningen.  
 
PBL erfarer også at enkeltkommuner har gitt barnehager med PBL barnehagepensjon avslag på sine 
søknader med begrunnelse i en påstand om at pensjonsavtalen ble opprettet etter 01. januar 2019.  
 
PBL viser til at PBL barnehagepensjon er en integrert del av tariffavtalen mellom PBL og 
arbeidstakerorganisasjonene (Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta). Tariffavtalenes varighet 
avtales mellom partene, og har de senere år vært toårige.  
 
Etter avtaleperiodene reforhandles tariffavtalen mellom partene. Reforhandling med påfølgende 
«ny» avtale, vil gjelde alle punkter i tariffavtalen, herunder også pensjon. En slik reforhandling 
innebærer imidlertid ikke at forskriftens vilkår om «inngått før 1. januar 2019» får anvendelse. 
 
En slik forståelse vil innebære at ingen av PBLs medlemsbarnehager vil kunne komme i 
søknadsposisjon etter utløpet av tariffavtaleperiodene. PBL viser til at dette vil være i klar strid med 
lovgivers intensjon om at flere, og ikke færre, barnehager skulle kunne komme i søknadsposisjon da 
begrensningene i søknadsordningen ble justert ved ikraftttredelsen av nye forskrifter. 
 
PBL ber departementet snarest avklare hvorvidt det er deres syn at tariffestede barnehager med 
PBL barnehagepensjon faller inn under søknadsordningen, eller ikke.  
 
Med vennlig hilsen 
PBL 

 
Jørn-Tommy Schjelderup 
Adm.dir. 
975 23 821 
jorn@pbl.no 
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