Nei til profitt på barnehagebarn!
I Bodø kommune er over halvparten av barnehagene eid av private selskaper.
Kommunens tilskudd til de private barnehagene utgjør 98 % av det som kommunale
barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. I tillegg har kommunen i stor grad
bidratt med gratis tomter til barnehageutbyggere.
Som en følge av at kommunen gir tilskudd uten å stille betingelser, har flere kommersielle
barnehageaktører sikret seg millioninntekter og store private formuer på barnehagedrift i
Bodø. Profitten hentes ved å kutte ned på bemanning og lekeareal pr. barn, samt
pensjonsutgifter. For å kutte bemanningen ytterligere uten at dette kommer til syne er det i
tillegg mange av de private barnehagene som regner barna som ”store barn” etter fylte 2 år.
Rødt mener at det er Bodø kommunes ansvar å sørge for at alle barn i Bodø har forsvarlig
bemanning, og et godt lekeareal i barnehagen. Vi mener at det er svært bekymringsfullt at
forretningsfolk gis anledning til å tjene seg rike på skattepengene som finansierer
barnehagene. Dette går på bekostning av sikkerhet, helse og trivsel for både barn og ansatte.
De siste årene har norsk barnehagedrift blitt så lukrativ at selv utenlandske investorer har
kjøpt seg inn i bransjen. Vi mener derfor at det er på høy tid å gripe inn slik at de kommunalt
tildelte midlene kommer barna til gode, slik de er tiltenkt.
Spørsmål til ordføreren:
Hvordan stiller ordføreren seg til at barnehageeiere kan bygge opp private formuer på å ta
offentlige midler fra byens barnehagebarn?
Forslag til vedtak:
1. Private barnehager som mottar offentlig støtte må ha minst like god bemanning som den
vedtatte bemanningsnormen i Bodø kommune. De ansattes lønns-, pensjons- og
arbeidsforhold må minst være på nivå med kommunalt ansatte.
2. Barnehagebarn i både private og kommunale barnehager skal regnes som småbarn helt til
fylte 3 år.
3. Bodø kommune fører tilsyn med alle barnehager minst en gang i året. Det skal legges vekt
på sikkerhet, bemanning og størrelse og kvalitet på lekeareal.
4. Alle nye barnehager i Bodø skal eies og drives av Bodø kommune
Synne Bjørbæk, Rødt

