
MANGLER PLASS: Alfred (1) leker glad og fornøyd med traktorer, mamma Katrine Skjer- pan og pappa Simon Brink hjemme i leiligheten på Fornebu. Men foreldrene fortviler over at sønnen trolig må vente til august 
før han får barnehageplass. De reagerer kraftig på at de store, nye barnehagene i nabo- laget kjører for halv maskin mens familier må ty til dagmamma og nødløsninger for å få hverdagen til å gå opp. FOTO: KARL BRAANAAS

fakta

 ■ 250 barn som ønsker barnehageplass 
før 1. mars står på venteliste i Bærum. 
Flest barn venter på plass på Fornebu, 
Eiksmarka, Grav, Jar og Haslum.

 ■ 94 barn som ønsker barnehageplass 
før 1. mars står på venteliste i Asker. 
Flest barn venter på plass i barneha-
gene i Torstad og Landøya-sonene, 
først og fremst på Billingstad og 
Holmen ned mot Nesøya.

 ■ Lovfestet rett til barnehageplass:  
Søkeren må være bosatt i kommunen. 
Søkeren må fylle ett år innen utgan-
gen av november og ønske å ta i bruk 
plassen før 1. desember. 

 ■ Søkeren må ha søkt innen fristen for 
hovedopptak, som er 1. mars. 

 ■ 7.616 barn går i barnehage i Bærum.
 ■ 3.494 barn går i barnehage i Asker. 
 Kilde: Asker kommune/Bærum kommune

Barn i barnehage 
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Det er bygd nok barnehager til 
å få inn alle barna som venter 
på plass i Bærum. Men det vil 
koste over 40 millioner å åpne 
og bemanne nye avdelinger, 
ifølge barnehagesjefen. 

– Dessverre har vi ikke budsjett 
til å gi alle barn uten rettighet 
barnehageplass, sier Erik Før-
land, kommunalsjef for barne-
hager i Bærum. 

Han understreker at alle barn 
med rett til barnehageplass har 
fått plass. Og at andelen rettig-
hetsbarn har økt de siste årene.

Ifølge barnehagesjefen vil det 
koste 42 millioner kroner per år 
å gi barnehageplass til 200 av de 
250 barna som ønsker plass, men 
som ikke har krav på det.

– Skal vi øke kapasiteten, inne-
bærer det å etablere nye avde-
linger. Det er det ledig areal til, 
men det innebærer store kostna-
der, sier barnehagesjefen. 

Han peker på at det koster 
mye å åpne nye avdelinger midt 
i barnehageåret. Og at barna 
som nå venter på plass, stort sett 
er de yngste, som er aller dyrest i 
drift: nærmere bestemt 209.800 
kroner per plass, ifølge kommu-
nens egne beregninger.

– Fornebu spesielt krevende
Førland bekrefter at enkelte 
områder er mer utfordrende enn 
andre, og at Fornebu er spesielt 
krevende. 

Til kommunens store over-
raskelse har småbarnsfamilier 
strømmet til nybrottslandet 
Fornebu. Av de 5.000 innbyg-
gerne som bor her, er hver femte 
under 12 år.

– Hva er status for barnehage-
kapasiteten på Fornebu? 

– Avdelingene som er åpnet 
i barnehagene på Fornebu er 
fulle, og vi har kapasitet til å 

møte den økende etterspørse-
len. I dag har vi areal til å drifte 
130 plasser ut over dem som er 
belagt, sier Førland.

– Forstår du frustrasjonen til 
familier som står i barnehagekø?

– Ja, det er klart jeg forstår 
den frustrasjonen som foreldre 
har. 

– I Barnehageloven står det 
«Utbyggingsmønster og drifts-
former skal tilpasses lokale for-
hold og behov». Hvordan rimer 
det med de lange ventelistene på 
Fornebu?

– Loven fastslår at kommu-
nes ansvar er å gi tilbud til barn 
med rett til barnehageplass. Men 
temaet diskuteres, både nasjo-
nalt og lokalt, sier Førland, som 
legger til at kommunen gir plass 
til mange barn også utover de 
med lovpålagt rett.

Driver med dispensasjon
Både i Bærum og Asker sliter 
kommunene med å finne nok 
kvalifiserte arbeidstagere til 
barnehagene etter at ny peda-
gognorm trådte i kraft 1. august 
2018. Mange dispensasjoner fra 
utdanningskravet er gitt i begge 
kommuner. 

– Det arbeides aktivt med 
rekrutteringen til barnehagene, 
sier Førland.

– Det er ikke nok pedagoger 
til stillingene i barnehagene i 
Asker, sier Kai Erik Lund, direk-
tør for oppvekst og utdanning i 
Asker. Han oppgir at det er dis-
pensasjon for utdanningskravet 
til pedagoger i 42 stillinger i pri-
vate og 13 stillinger i kommu-
nale barnehager. 

– I søknader om dispensasjon 
er det i flere tilfelle oppgitt at 
det ikke er kommet inn noen 
kvalifiserte søkere ved utlysning 
av ledige stillinger for barneha-
gelærere, sier Lund.

Har rom – mangler 
penger og ansatte

BARN I KØ: Erik Førland er barne-
hagesjef i Bærum.  FOTO: TRINE JØDAL

BARN I KØ: Kai Erik Lund er barne-
hagesjef i Asker.  FOTO: JOAKIM S. ENGER

Ingen stemte for konkurranseut-
setting. Og KrF stemte sammen 
med mindretallet mot konkurran-
seutsetting av Oksenøya bo- og 
behandlingssenter.

Kommunestyrets hovedutvalg for 
bistand og omsorg (biom) støttet 
enstemmig rådmannens forslag 
om ikke å konkurranseutsette 
Lindelia bo- og behandlingssenter. 

Fagforbundet er svært godt for-
nøyd med at Høyre og Frp snudde 
og stemte for rådmannens forslag 
om ikke konkurranseutsette Lin-
delia og de andre to kommunale 
institusjonene. 

– Dette er en gladmelding til 
alle de berørte ansatte. De har 
hatt vonde dager over lang tid, 
med privatiseringsspøkelset hen-
gende over seg. Nå kan de se frem 

til flytting over til det nye syke-
hjemmet på Lindelia, sier Bjørn 
M. Johnsen, som er leder i Fagfor-
bundet i Bærum kommune.

Vedtak om å konkurranseut-
sette Lindelia ble fattet i biom i 
fjor vår. På møtet onsdag forklarte 
Siw Wikan (H) at hun la til grunn 
at Lindelia skulle bli et helt nytt 
sykehjem.

– Jeg beklage uroen og usikker-

heten vårt vedtak innebar for de 
berørte. Det var ikke intensjonen, 
understreket hun.

– Jeg håper politikerne i frem-
tiden tenker seg nøye om før de 
kommer med forslag som de tyde-
ligvis ikke kjenner konsekvensene 
av, bemerker Johnsen.

Jens Svenningsen

jens.svenningsen@budstikka.no

Unison politikerenighet om Lindelia

VANT FREM: Bjørn M. Johnsen i 
Fagforbundet fikk det som han ville 
for Lindelia sykehjem. FOTO: TRINE JØDAL

HJEMMEKONTOR: – Vi tok det for gitt at vi skulle få barnehageplass da vi 
flyttet til Fornebu, sier Simon Brink (33). Den gang ei. Nå har økonomen 
hjemmekontor én dag i uken for å ta hånd om sønnen Alfred (1).  


