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Hei
Her kommer en liten økonomisk rapport fra NLM‐barnehagene AS, avd. Tryggheim Halden. Den sier noe om hele
den vanskelige økonomiske situasjonen vi befinner i. Redusert pensjonstilskudd vil gjøre en allerede anstrengt
økonomi enda verre.
Vi mangler fire store og to små barn. I tillegg har vi tatt inn to barn som skal starte 1. desember. Det vil si at
vi pr. dags dato taper tilskudd for fire store og fire små barn. Grovt regnet vil det si 120 000,‐ pr. måned. I
tillegg taper vi foreldrebetaling for åtte barn som tilsvarer ca. 25 000,‐ pr. måned. En samlet sum på ca.
145 000,‐ pr. måned!! Dette skyldes hovedsakelig at kommunen har gått fra et til fire tellepunkter pr. år. Vi
har alltid tidligere fått fylt opp plassene i løpet av høsten.
Vi har tilfeldigvis en ansatt som har tatt ut ulønnet mammapermisjon dette barnehageåret. Vi har ikke
ansatt noen i hennes stilling. Det vil jo i praksis si at vi har måttet permittere ansatte.
I tillegg har vi en ekstra fast ansatt i 100% stilling som vikar/hjelp til administrative oppgaver. Hun er
langtidssykmeldt og vi har ikke erstattet henne. Vi sparer imidlertid ikke stort på det. Smittevernreglene
gjør at vi ikke kan flytte rundt på barn og voksne som vi skulle ønske og vikarbudsjettet er skyhøyt. Er en
borte må det vikar inn for å kunne holde åpent.
Vi er avhengig av å bruke bemanningsbyråer. Det er jo ikke mulig å ha det antallet vikarer «gående på
gress». Enkelte dager har vi hatt like mange vikarer som fast ansatte på jobb. Vi strekker oss langt for å ikke
måtte stenge/redusere åpningstiden og ha et trygt og sikkert tilbud. Forholdene sliter på de faste ansatte og
uten vikarer går det ikke å holde hjulene i gang.
Vi har hatt henvendelser angående ønske om barnehageplass, men har gitt de beskjed om at vi ikke kan ta
inn noen barn før 1. november. Vi kan ikke ta inn barn som vi ikke får betalt for. Vi må også passe på at
bemannings‐ og pedagognormen holdes og kan da ikke ta inn barn slik at det vil kreve flere ansatte på jobb.
Et barn utover pedagognormen utløser en pedagog til i 100% stilling.
Slik det så ut pr. august (siste økonomirapport) lå vi an til et overskudd på ca 100 000,‐. Det blir det jo ikke
noe av!! Herfra går det rett nedover. 580 000,‐ i minus for aug, sept, okt, nov og for des 80 000,‐ i minus.
(offentlig tilskudd). 660 000 i tap på fem måneder veies jo ikke opp av det vi sparer på en assistentlønn i
samme periode. I tillegg kommer de økte vikarutgiftene.
Med redusert pensjonstilskudd vil den økonomiske situasjonen bli ytterligere forverret. For vår del vil
forslaget regjeringen nå har fremmet gi oss 148 000,‐ mindre tilskudd.
Det er så mange faktorer som virker negativt inn på vår økonomi at det er et spørsmål om å overleve på
barnehagemarkedet.
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