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Foreldreklage vedrørende budsjettforslag i kommunale barnehager 

Vi viser til rådmannens budsjettforslag for 2015 for Dråpeslottet og Vassloppa barnehager. 

Foreldreutvalgene i Vassloppa og Dråpeslottet vil med dette uttrykke sin misnøye med forslaget. I 

særdeleshet punktene i budsjettet som omhandler ferie og avvikling av denne. Slik vi tolker det, 

betyr et vedtak av budsjettet i dets nåværende form at kommunen styrer all ferie, ikke bare for sine 

ansatte, men også for alle foreldre med barn i den kommunale barnehagen. 

Vår påstand er at forslaget vil føre til en uholdbar ferieavvikling for mange foreldre. De fleste av oss 

står ikke fritt til å velge ferietidspunkt selv. Dette er en kabal som skal gå opp med både mors og fars 

arbeidsplasser.  Mange har heller ikke nok ferie til å dekke det totale tidsrommet barnehagene vil 

være stengt dersom budsjettforslaget vedtas. Mange har heller ikke mulighet til å få ferie til påske og 

jul. I tillegg har mange skiftarbeid, vaktordninger og ugunstige arbeidstider, og må kanskje også ta fri 

i andre sammenhenger. 

Dette budsjettforslaget mener vi potensielt kan bidra til større sosiale forskjeller. En av grunnene til 

påstanden er man kan bli tvunget til å ta ulønnet fri når barnehagene er stengt. Ikke alle har stor 

familie eller andre som kan passe barna ved stenging. 

Vi mener også at dette er en dårlig løsning for de ansatte, som tvinges til å ta sin ferie på et gitt 

tidspunkt. At ansatte har frihet til å påvirke egen ferie, tror vi fører til stabilitet og lite utskiftning av 

personale. Vi har i stor grad vært forskånet for store utskiftninger og vikarbruk hos de ansatte i 

barnehagene i Samnanger. La oss beholde det slik! 

Foreldreutvalgene er klar over problemet med at foreldre trekker seg fra barnehagetilbudet i 

høytider.  Likevel mener vi at dette ikke kan gjøres gjeldende som argument. Prinsippet om at alle 



skal «straffes» for det enkeltindiver gjør, er dårlig sosial tankegang.  Vi vil i stedet invitere til dialog 

omkring dette punktet for å finne en løsning som kan fungere. 

Alle innbyggerne i kommunen er klar over at økonomien er stram. Men alle forslag har to sider. I 

denne saken anser vi de negative aspektene for å være såpass store, at man skal være varsom med å 

vedta punktet.  Det anføres at kommunens slagord, -der du vil leva og bu-, ikke oppfattes som en 

floskel blant innbyggerne. Vi henstiller kommunestyret om fortsatt å bygge denne merkevaren. Det 

gjør man ikke ved å kutte i barnehagetilbudet. Det er for mange grunnpilaren til at man velger 

Samnanger som bosted. 

 

 

Med vennlig hilsen foreldreutvalgene i Vassloppa og Dråpeslottet. 
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