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Spørsmål 51 (2020) fra Catarina Chruchow (NTB): Utvidet barnehagetilbud til foreldre i 
turnus, samt foreldre med ukurant arbeidstid 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Catarina Chruchow (NTB) 

Dato: 
Saksnr: 

20.05.2020 
19/00066-68 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Mange foreldre i Drammen kommune arbeider i turnus, eller andre yrker med ukurant arbeidstid. Noen 
foreldre er alene om ansvaret for sine barn. Disse foreldrene er avhengig av en fleksibel åpningstid i 
barnehagen som skaper trygghet, og stabilitet i en ellers stressende hverdag. Videre vil de slippe 
bekymring rundt hvem som skal passe barna når de må på arbeid.  Med fleksibel åpningstid fra 06.00 til 
22.00 med makstid på ti timer for barna vil det kunne det bidra til at flere aleneforeldre, foreldre kan 
jobbe skift arbeid, turnus evnt andre yrker med ukurant arbeidstid. 
 
NAV stiller krav til at de som går på dagpenger, sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger må søke på alle 
typer arbeid. Det skaper mye redsel, og usikkerhet for foreldre å ikke ha noen til å passe sine barn når 
de små søke på arbeid med ukurant arbeidstid, turnus, skift m.m. Om vi skal nå denne gruppen foreldre 
er det viktig at kommunen viser at vi ønsker dem velkommen på arbeidsmarkedet, og at vi har 
barnehager som er der for dem, og deres behov. Vårt største fokus er å redusere barnefattigdom. Skal vi 
få flere ut i jobb, og ivareta foreldre som sliter med barnepass er det viktig å ha ett kommunalt tilbud de 
kan benytte seg av. 
 
Spørsmålet fra meg er:  
 
Hvor mye vil det koste å holde en, til to barnehager åpen i ett slikt tidsrom? Forsøksvis for 20 barn. 
 
Svar 
 
Forutsetningene som er lagt til grunn er åpningstid fra kl.6.00 til kl. 22.00, med makstid på 10 timer. 

Barnetallet vi har gått utfra er 20 barn med denne fordelingen: 10 barn under tre år og 10 barn over tre 

år. 

Det vil utløse 3 pedagoger og 2 pedagogiske medarbeidere, og det er lagt til grunn i utregningen en 

gjennomsnittslønn. Pedagognormen og bemanningsnormen er lagt til grunn i hele åpningstiden.  

 

Utgiften for å holde en barnehage oppe er 2.6 millioner pr. år.  

 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 


