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Situasjonen er prekær for mange private barnehager

Krever full gjennomgang
FrPs Rikard Spets ber kontrollutvalget i Malvik kommune se å
hvordan private barnehager får hjelp til å dekke sine kostnader.

Malvik

Trond Nøstberg

- Situasjonen for mange private
barnehager er prekær, og det er
derfor viktig at kontrollutvalget
prioriterer denne henvendelsen
og behandler den raskt sier Rikard
Spets som i forkant av mandagens
møte i kommunestyret overle-
verte en skriftlig henvendelse til
leder for kontrollutvalget i
Malvik, Frank Arne Hammer (H).

Spørsmål om økonomiske
motiver

Spets viser til en undersøkelse fra
Telemarksforskning som viser at
kommuner som ikke har private
barnehager har kostnader per
barnehageplass som er vesentlig
høyere enn i kommuner som har
både kommunale og private
barnehager.

– Telemarksforskning stiller spørsmål om kommunene har økonomiske
motiver i å fremstille egen drift som mer rasjonelle enn den egentlig er,
noe som reduserer kommunenes utbetaling til de private sier Spets.

Hver tredje private med underskudd

Rikard Spets sier at situasjonen for mange private barnehager er prekær
og at det derfor er viktig at kontrollutvalget prioriterer henvendelsen og
at den behandles raskt.



– Hver tredje private barnehage går i dag med underskudd. Prognosene
for 2021 viser at halvparten av de private barnehagene enten vil gå i null
eller med underskudd. Vi har fått tilsvarende meldinger fra de private
barnehagene i Malvik.

– Må gjøre sine egne vurderinger

Fremskrittspartiet i Malvik ber kontrollutvalget gjøre en full gjennom-
gang av kommunens beregning av kostnader i egne barnehager hvor alle
elementer blir belyst.

De vil vite hvordan fellesutgifter føres i regnskapene, hvor store utgif-
tene er til vikarer ved sykmeldinger og hvordan forholdet er mellom pri-
vate og kommunale. FrP stiller også spørsmål om hvordan husleien med
kapitalkostnader og avskrivninger føres i de kommunale barnehagene og
hvordan dette er i forhold til private.

– Kontrollutvalget må gjøre sine egne vurderinger av hvem de mener er
best til å ta tak i denne saken for å belyse alle sider av den. Men å be
kommuneadministrasjonen se på det kan bli som å be bukken passe
havresekken. Her tror jeg det er avgjørende med nøytrale og friske øyne
sier Spets.

Vil vurdere henvendelsen

Leder i kontrollutvalget Frank Arne Hammer sier at utvalget så snart som
mulig skal se på henvendelsen og gjøre sine vurderinger.

– Først vil vi behandle saken i utvalget og vurdere om dette er en sak sek-
retariatet skal ta tak i, sier Hammer etter å ha mottatt den skriftlige
henvendelsen.
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