Til: Utdanningsdirektoratet
Fra: Vestby Naturbarnehages 4 filialer i Vestby

Høringssvar ny finansieringsmodell,
private barnehager

Det lages ikke et spesifikt svar på den enkelte modell, men det leveres inn en situasjonsrapport fra de
private barnehagene i en kommune som har en av landets såkalt mest effektive barnehagedrift . Det
vil komme interessant lesing nedover siden, med tallfestede kommentarer for å forstå totalbildet.
De private barnehagene i Vestby er knyttet til PBL, da det er lite andre alternativer for å tilfredsstille
Utdanningsforbundets og Fagforbundets krav til lønn og pensjon. Unntaket er to FUS-barnehager
som har tilsvarende egen avtale med de samme organisasjoner gjennom sin egen store og
landsomfattende organisasjon som FUS er. Kort fortalt; ordnede lønns og arbeidsvilkår for alle
ansatte i barnehagesektoren.
Vi setter opp en tabell som forklarer mye av problematikken vi har opplevd. Vi setter opp våre
nabokommuner her i Follo langs E6 og E18, og med et tilfeldig sideblikk til noen få kommuner på
Romerikssiden langs E6, som er nærliggende å sammenligne oss med. Totalt sett danner vi en
region som omslutter Oslo, som utsettes for et sterkt befolkningspress, som trenger tid på å
komme seg til og fra Oslo i rushtiden, og som gjør at barnehagene må ha åpningstid fra 7-17 (noen
lengst sør, har faktisk en halv time lenger åpningstid).

Tallene bygger på landsoversikten utarbeidet av PBL for landets kommuner, og viser til 2013-satser
for små barn under 3 år, rapportert på årsmelding desember 2013. I differanse-kolonnene, har vi tatt
utgangspunkt i en barnehage på ca. 3 avdelinger med 10 ansatte som er en grei representativ
størrelse på en privat barnehage i vårt distrikt. Utregning på hvordan vi har kommet frem til tallene i
differanse-feltet, kan ses videre nedover i dokumentet.
Kommune:

Ant. barn
pr. ansatt

Pedagog- Tilskudd pr. lite barn,
tetthet
avrundet nærmeste
100, og sammenlignet
med Vestby

Diff. totalt i
inntekter i
forhold til
Vestby, barn
pr. ansatt

Diff. totalt i
pedagogtetthet
i forhold til
Vestby

Nabokom.
Ås

6,1

41%

+ 198-225 000

Ski

6,4

41%

+ 792-900 000

-2% (2% mindre
pedagogtetthet)
-2%

Frogn

6,3

38%

+ 594-675 000

-5%

Moss

6,1

41%

+ 198-225 000

-2%

Våler

5,9

36%

- 198-225000

-7%

Hobøl

6,5

37%

173 700 +6 800
Totalt: + 204 000
166 500 -400
Totalt: -12 000
169 400 +2 500
Totalt: +75 000
174 900 +8 000
Totalt: +240 000
174 900 +8 000
Totalt: + 240 000
158 300 -8 600
Totalt: -258 000

+ 9901 125 000

-6%

167 300 + 400
Totalt: + 12 000
179 100 +12 200
Totalt: +366 000
184 200 +17 300
Totalt: +519 000

- 198-225 000

-8%

Romerikskom.
Skedsmo
5,9

35

Sørum

6,0

41%

Eidsvoll

6,4

35%

Vestby

6,0

43%

166 900

0
+ 792-900 000

0

-2%
-8%

0

Ingen har høyere pedagogdekning, ingen har bedre bemanning (med unntak av 1 kommune)og
nesten alle har bedre eller betydelig bedre tilskudd enn oss. Når vi i tillegg har for mange
barnehageplasser, og alle barnehager har ledige barnehageplasser både ved oppstart og i løpet av
året, at kommunen gjennomfører fullt opptak av barn på nytt i januar uten å øke bemanningen(de
barna som fyller to år samme år, teller ikke lenger som en dobbel barnehageplass), da er det
umulig driftsmessig over tid, fordi kombinasjonen av alle de nevnte faktorene trekker i feil retning
økonomisk, og gir oss et etterslep på bl.a. vedlikehold og nødvendige oppgraderinger på flere plan.
Hadde vi ligget på topp på det ene, kunne det ha utlignet for det andre, men her er det
press,press,press, og vi undrer oss på om det er de riktige tallene som har kommet fra kommunen.
Akkurat som vi har lurt på hele denne tiden med den nye finaniseringen hvor kommunen kan
fremvise de utroligste driftsresultater. Enhver modell hvor vi må kjempe for å få sannheten, gjør at
tilliten til kommunen settes på prøve.

Vi mener at enhver endring som fester et fast tall til hvert barn, gjør situasjonen bedre. Det er
problematisk å ha et kranglete forhold til kommunen på grunn av tilskudd, når man skulle ha brukt
tiden på faglig samarbeid.
For at vi skal gi tabellen en mening, tar vi utgangspunkt i en gjennomsnittlig barnehage på størrelse
med 10 ansatte som arbeider med barn. Barnehagen består av 18 små barn og 24 store barn,
totalt 42 barn fordelt på 60 plasser (de små tar opp to plasser).
Hva utgjør 1% større pedagogtetthet i penger? Det har vi ikke regnet på, men kun markert
prosentforskjellen.
Hva utgjør 0,1 flere barn pr. ansatt i foreldrepenger og tilskudd?
Svar på spørsmålene/utregninger:
Flere barn pr. ansatt:
0,1 flere barn pr. ansatt, utgjør ved en barnehage på 10 ansatte fra 18 500-15 800 i ekstra tilskudd +
ca. 4000 i foreldrebetaling. Totalt utgjør det 22 500-19 800 i ekstra inntekter til barnehagene pr.
ansatt, for de kommunene vi har satt opp i vårt utvalg. Ved 10 ansatte, utgjør dette + 198 800 225 000. I tabellen skrives det uten nuller på første tall, og med nuller på siste tall. Det rundes også
av til nærmeste hele 1000.

MANGFOLD OG GEOGRAFISK DEKNING INNAD I
KOMMUNEN
En annen side av bildet, er at det er de private som skal stå for mangfoldet i barnehagetilbudet og
lokale barnehagetilbud som dekker alle kommunens grender. De private sørger for at vi har:
-Idrettsbarnehage
-Musikkbarnehage
-Naturbarnehage
-Gårdsbarnehage
-Små barnehager
-Mellomstore barnehager
-Store barnehager på linje med kommunens
-Barnehager som gir det eneste tilbudet i enkelte skolekretser og deler av kommunen.(Kommunens
barnehager ligger samlet i sentrum, ved skole eller ved utvalgte store byggefelt, og kommunen legger
ned alle andre barnehager som er mindre enn 4 utvidede avdelinger og som ligger andre steder enn
tidligere nevnt ) Det betyr at det er de private som opprettholder det eneste barnehagetilbudet i

flere skolekretser som Garder og Hølen. Det er i tillegg de private som gir tilbudet i større grender
og tettsted som ikke er egen skolekrets som Tannumbygda, Galbybygda og Hvitsten. De private er
også etablert i sentrumsområder og styrker mangfoldet der. Det private tilbudet er verdsatt av
foreldrene. Det viser den siste brukerundersøkelsen, hvor de private skårer bedre.
Dette var hva vi hadde på hjertet…

Bjørg Tveit Strøm,
20.8.15

