
VET DU HVORFOR DU IKKE FIKK 
DAGHJEMSPLASS I ÅR? 

Daghjemskøen blir stadig lengre. Til en av sentrumsbarnehagene var det i år 
ca. 150 søknader til 6 plasser for barn under 3 år. Dette er ikke noe eneståen
de eksempel. Stadig flere enslige forsørgere får avslag på søknadene sine . 

I Oslo er det 31 800 barn under 7 år og 10 562 heldagsplasser i barnehage 
(33,2% dekning) . Hele 75,6% av foreldrene ønsker vanlig heldagsplass i bar
nehage for førskoleungene sine, viser en fersk undersøkelse som kommunen 
selv har gjort. Vi mangler altså 14 000 plasser. 

HVA HAR DE POLITISKE PARTIENE GJORT FOR Å BYGGE UT 
DAGHJEMMENE? 
Sosialrådmannens utbyggingsforslag for 1979 var på 29,6 mill. kr. Flertallet i 
bystyret (Høyre, DNA og de borgerlige småpartiene) skar ned forslaget til 22 
mill. kr., dvs. en reduksjon som svarer til 235 plasser. Trass i fagre løfter om 
økt utbygging, blir det bygd færre daghjem år for år . 

1975 
1976 
1977 
1978 
I 979 (Barneåret) 

1095 barnehageplasser fullført 
885 barnehageplasser fullført 
760 barnehageplasser fullført 
570 barnehageplasser fullført 
400! 

400 nye daghjemsplasser koster 12 mill. kr. Dette vil si at I O mill. kr . av de 
pengene som ble bevilget ikke gikk til utbygging. 

HVORFOR? 
Skal pengene overføres til neste års 6udsjett for at kommunen skal slippe bil
ligere da? Det blir skyldt på tomtemangel. Det stemmer ikke med virkelig
heten. Ved planlegging av alle nye boligområder blir det satt av tomter til 
50% dekning av barnehagebehovet. Men det bygges bare for å dekke 30% av 
behovet. 

Da Lindeberg/Furuset-området ble planlagt, ble det satt av tomter til 28 dag
hjem. Bare 11 av disse er bygd. 

Med 400 nye plasser i året vil det ta 35 år før dagens behov er dekket. Rød 
Valgallianse mener det er fullt mulig med dekning av behovet i kommende 
fire-årsperiode. Dette vil koste om lag 120 mill. kr. pr. år. 
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HAR OSLO BY RÅD TIL Å BYGGE BARNEHAGER FOR DEM 
SOM TRENGER DET? 
Drift av harnehager skiller seg fra sosialvesenet ellers, ved at det lønner seg 
for stat og kommune. Når begge foreldre kan ta lønnet arbeid, øker statens 
og kommunens skatter og avgifter langt mer enn hva det koster å drive et par 
barnehageplasser. Oslo kommunes statistiske kontor har selv bevist dette ved 
en undersøkelse i 1975. 

HVA GJØR BYSTYRE-PARTIENE MED BARNEHAGENE? 
Barnehagene skal ikke bare bygges, de skal også bemannes og ha utstyr. 
Samtlige bystyre-partier utenom RV stemte mot at hver barnehageavdeling 
skal ha 3 faste heltidsansatte . 

Og de stemte sammen for å halvere sosialrådmannens forslag til vedlike
holdsbudsjett for 1979. Og for sterke reduksjoner på postene for inven
tar / utstyr og andre driftsutgifter. - Slik viser de sin virkelige holdning over
for barnehagene, barna og personalet. - RV stemte konsekvent mot reduk
sjoner. 
(Kilde: Bystyreprotokollen fra budsjett beha ndlinga 19. I 2. 79) 

BRUK DIN STEMME TIL Å FÅ INN EN TALSMANN FOR 
UTBYGGING AV BARNEHAGER! 
Rød Valgallianses hovedkrav er: 
- Bevilgning til byggestart på alle disponible barnehagetomter 

i 1980! 
- Full dekning av barnehagebehovet i kommende fireårs

periode. 
- Alle barnehageavdelinger skal ha 3 heltidsansatte. 
- Den kristne formålsparagrafen fjernes, og erstattes med en 

som er nøytral. 
- Kraftig heving av ekstrahjelpbudsjettene (særlig av hensyn til 

funksjonshemmede unger). 
- RV er prinsipielt for gratis barnehager. I bystyret vil RV leg

ge fram en nedtrappingsplan for foreldrebetalinga. 

STEM RØD VALGALLIANSE 
17. SEPTEMBER! 
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