
I streik for en trygg

og livsvarig pensjon

Kjære foreldre og barn: Vi beklager at streiken rammer dere, og 
håper at denne kon�ikten blir kortvarig.

Ansatte i private barnehager organisert i NHO er i streik. Vi krever de samme 
pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager.  

Dette er en streik for rettferdighet. Barnehageansatte er på ingen måte blant 
lønnsvinnerne i Norge. Nå vil arbeidsgiver nekte oss den samme pensjonen som alle 
andre i barnehagesektoren har.  

Vi vil ha en pensjon som: 

• Varer livet ut 
• Er kjønnsnøytral (fordi kvinner lever lenger må det settes av mer til dem) 
• Med mindre risiko for den ansatte når det gjelder svingninger i aksjemarkedet 
• Er del av en bransjestandard som sikrer alle ansatte i barnehagesektoren en 

anstendig pensjon 

Barnehageeierne får dekket sine utgi�er til pensjon gjennom o�entlige tilskudd. 
Pensjonen vi ber om blir dekket av disse tilskuddene og vi lurer på: Når alle andre 
barnehager kan tåle å gi de ansatte en slik pensjon, hvorfor kan ikke 
NHO-barnehagene det? 

Vi ber kun om en like god pensjon som alle andre i barnehagesektoren nå har fått. 
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