Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Solstrålen barnehage etableres som permanent barnehage i lokalene på Breiteigen.
Kommunalsjef for helse og omsorg redegjorde for kompensasjonstilskuddet som er gitt til
sykehjemsplassene, og den kontakt som har vært med Husbanken.
Leder Eikeland (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. En eventuell omgjøring til permanent drift av Solstrålen barnehage vurderes som en del
av økonomiplanen og barnehagebehovsplanen.
Forslaget enstemmig utsatt.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Saken utsettes. En eventuell omgjøring til permanent drift av Solstrålen barnehage vurderes som en del
av økonomiplanen og barnehagebehovsplanen.

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

A10
2014/3317 -17985/2016
Eva Hauger Gjersvold
26.04.2016

Saksframlegg
Permanent drift av Solstrålen barnehage
Utv.saksnr
25/16
47/16
36/16

Utvalg
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.05.2016
18.05.2016
26.05.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Solstrålen barnehage etableres som permanent barnehage i lokalene på Breiteigen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Solstrålen barnehage etableres som permanent barnehage i lokalene på Breiteigen.
Kommunalsjef for helse og omsorg redegjorde for kompensasjonstilskuddet som er gitt til
sykehjemsplassene, og den kontakt som har vært med Husbanken.
Leder Eikeland (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. En eventuell omgjøring til permanent drift av Solstrålen barnehage vurderes som en del
av økonomiplanen og barnehagebehovsplanen.
Forslaget enstemmig utsatt.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Saken utsettes. En eventuell omgjøring til permanent drift av Solstrålen barnehage vurderes som en del
av økonomiplanen og barnehagebehovsplanen.

Bakgrunn for saken:
Solstrålen barnehage har siden 01.02.11 vært etablert som en midlertidig barnehage på
Langenes. Det var da en underavdeling av Torvmoen barnehage og en midlertidig plassering i
påvente av bygging av ny barnehage på Langenes.
I løpet av årene har midlertidig godkjenning per 31.01.11 vært gjeldende. Barnehagen er
lokalisert i kommunens lokaler på Breiteigen. De ble i første omgang brukt av
hjemmetjenesten, men i vedtatt barnehagebehovsplan 2012-20 står det at det vil være lite
hensiktsmessig at hjemmetjenesten flytter deler av sin virksomhet tilbake og at
institusjonstjenesten skal drive 7 sykehjemsplasser i 2 etasje hvor det i dag er barnehage.
Omsorgssektoren vektlegger viktigheten av effektive driftsenheter med få lokasjoner som gjør
reetablering av et tilbud på Langenes lite ønskelig.
Etter hvert fikk barnehagen egen styrer og drives per i dag som en selvstendig enhet. Per i dag
foreligger i ingen konkrete planer om bygging av ny barnehage i Langenes området. Det er kun
en privat familiebarnehage med 10 plasser i samme område.
Gjennom disse årene har barnehagen etablert seg som en naturlig del av nærmiljøet og det er
god kontakt og samarbeid på tvers med de eldre og barnehagen. I tillegg har barnehagen
nærhet til og samarbeid med Langenes skole.
Saksutredning:
I løpet av våren 2016 er det planlagt og delvis igangsatt nødvendige utbedringer av
barnehagens inne- og utearealer. Dette er i tråd med gjennomgang av bygningsmessige forhold
utført i oktober 2014. For å sikre at oppgraderingene er riktig investering av midlene, er det
behov for politisk avklaring om at driften av barnehagen er langsiktig.
I etterkant av de planlagte utbedringene, må barnehagen søke om permanent godkjenning.
Bestemmelsene for søknad om godkjenning av barnehager er hjemlet i barnehageloven § 6.
Godkjenning skal så gis av kommunen i henhold til § 10 i samme lov. Det legges da opp til
langvarig drift i lokalene som disponeres til barnehage i dag.
Rådmannens merknader:
Det gjøres oppmerksom på at kommunen har mottatt støtte fra Husbanken for å etablere syv
sykehjemsplasser i 2. etasje i bygget. Vanlig avskrivingstid for tilskudd gjennom Husbanken er
tjue år og det er fortsatt ca. fire år igjen av en slik nedskrivingstid. Dette kan medføre at
kommunen må tilbakeføre deler av tilskuddet som ble innvilget til sykehjemsplasser.

