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BESLUTNINGSSAKER
Sak 01/2021

Brev fra personalet i Veien Studentbarnehage
Styreleder fikk 21. desember 2020 videresendt brev fra personalet i Veien
Studentbarnehage til ledelsen i SINN. I brevet gis det uttrykk for at en oppfatter
prosessen som mangelfull og for lite inkluderende. I tillegg fremmes det et ønske om
at saken tas inn til styret på ny.
Administrerende direktør innledet til saken med en kronologisk gjennomgang av
hovedtrekkene i prosessen, herunder også styrets behandling av saken i styremøter
9. september, 15. oktober og 10. desember 2020.
Styret drøftet saken både med bakgrunn i kravet om vesentlig økt leie fra Elverum
kommune og den generelle utviklingen innen barnehagesektoren over tid. Videre
diskuterte styret styreleders utkast til svarbrev til personalet i Veien
Studentbarnehage. Etter en grundig diskusjon der alle fikk anledning til å fremme
sine synspunkter ble styreleders utkast til svarbrev tatt opp til votering.
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Vedtak (mot to stemmer)
Svarbrev til personalet i Veien Studentbarnehage som konkluderer med at en ikke har
lyktes med å framforhandle en økonomisk bærekraftig leieavtale med Elverum
kommune oversendes som framlagt, men justert med informasjon om styrets
behandling. Styremedlemmene Jo Espen Millehaugen og Roar Bernhus stemte mot
forslaget.
Styret ber videre administrasjonen fortsette forhandlingene med Elverum kommune
med bakgrunn i vedtak fattet i sak 40/2020, punkt 2 og 3. Det vektlegges fra styrets
side at en søker å ivareta de ansatte i Veien Studentbarnehage på best mulig måte.
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