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Jeg henvender meg på vegne av Forum for private barnehager, og en redegjørelse om kommunens økonomi fra
Rådmannens side, referert på nettavisen 9.11.19 på Ringsaker Blad.
Der står det...»Videre mangler man finansiering på 15,6 millioner kr for å dekke de ressurskrevende brukerne, en
post staten har kuttet i sine tilskudd. Barnehagesektoren bruker 13,9 millioner for mye, i stor grad som følge av at
tilskuddet til private barnehager er trappet 0pp»...
Vi ønsker å vite hva denne opptrappingen til private barnehager er.
Hva ligger bak disse 13,9 millionene til mertilskudd?
Flere styrere

har fått tilbakemeldinger

skal være forskjellsbehandling

fra styrere

i kommunale

på private og kommunale

barnehager,

og foreldre,

hva dette

er , og hvorfor

det

barnehager, at private barnehager skal få mere penger en

kommunale.
Det er et lite spesifikt
Det blir dratt

frem

svar Rådmannen

at ikke rart private

refererer
barnehager

til, eller det som blir skrevet
kan ta ut store

utbytter,

om i RB.

ha ekstrabemanning,

ansatte

flere voksne

enn kommunale, når de ser slike tall.
Da må vi styrere vite hva som ligger bak disse opptrappingene, slik at vi vet hva vi skal svare når disse henvendelsene
og kommentarene kommer. Dette oppleves rett og slett ubehagelig, og da er det godt for oss å kunne få svar fra
dere som driver med økonomien i kommunene og vet hva som ligger bak, hva som er de ekstra bevilgningene kontra
kommunale barnehager.
Kan hende

denne

henvendelsene

skulle vært sendt til Jørn Strand

vite hvem jeg skal sende det til ©
Vennlig hilsen
Anita
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eller andre,

men da trenger

jeg hjelp av deg til å

