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Vedlegg:
Hverdagen for private barnehager er allerede stram og dette vil gjøre situasjonen ekstremt krevende. Kommunen
innførte selv bemanningsnorm i 2019, slik at vi i både i fjor og i år er underfinansiert, og således drifter med
underskudd.

Jeg er daglig leder for en foreldredrevet barnehage med ca 45 barn. Vi har allerede kuttet på alle
områder vi kan, i påvente av bedre tider. Et kutt i pensjon, vil gjøre at vi ikke får hentet inn
allerede lovnader om «bedre tider». Begrunnelsen for kuttene er at barnehagene er overfinansiert
på områder som dette men vi er underfinansiert på svært mange andre områder og det blir det
ikke tatt høyde for i vurderingen. Et konkret eksempel her er at kommunale barnehager kan inngå
gode treningsavtale for sine ansatte til en svært gunstig pris siden de er kommune og får
stordriftsfordeler. En avtale som dette blir ikke gitt til en liten privat barnehage med kun 10
ansatte, men de ansatte her har like stort behov for å holde kroppen i gang med trenging for å
forebygge sykefravær. Eksempler som dette finnes det svært mange av.
Enda strammere budsjett gjør at:
Vi må atter en gang utsette ekstremt påkrevde oppgraderinger ift. bygg og uteareal
Vi kan ikke sette inn vikar når personalet er syke men terskelen for å være syk i barnehagen er lav og
sykefraværet i barnehagene er høyt
Vi kan ikke kjøpe nytt lekemateriell eller pedagogisk materiell
Vi kan ikke delta på kurs eller kompetanseheving dersom det koster penger
Vi må ta inn maksimalt av det vi har lov til med barn
Dette er en trist dag for oss i private barnehager og en ekstrem skuffelse fra en borgerlig regjering
Med vennlig hilsen

Bodil Løken
Daglig leder
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