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1. Bakgrunn for planen
Kommunens ansvar og behov for barnehageplasser er begrunnet i barnehageloven:
§ 12 a. Rett til plass i barnehage
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med
denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med
denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen»
I Søgne har vi sentralt barnehageopptak for alle barnehagene i kommunen. Dette
administreres av Enhet for barnehager i samarbeid med alle barnehagene. Vi har et
hovedopptak med søknadsfrist 1. mars med oppstart august hvert år. Ut over det har vi
løpende opptak dersom det er ledige plasser. I løpet av de siste årene har det blitt økte
forventninger fra både myndigheter og omgivelsene om at vi skal kunne tilby nok
barnehageplasser også i løpet av barnehageåret.
Tilgang til barnehageplass knyttes også til det å være en attraktiv kommune å bo i, flytte til og
er en faktor for å oppnå positiv næringsutvikling i kommunen.
Ved ordinært opptak har foreldre klagerett dersom de ikke får plass i en av de to første
barnehagene de prioriterer i søknaden, og det må begrunnes dersom ikke første eller andre
valg innfris. Foreldres ønsker vektlegges sterkt ved tildeling av plass. Erfaringsmessig ønsker
mange barnehageplass i sitt nærmiljø.
Formålet med planen er å gi et kvalifisert grunnlag for de beslutninger Søgne kommune må
gjøre på barnehageområdet i perioden 2016-24. Den må derfor gi et bredt bilde av situasjonen
i dag, anslå omfanget av behovet for nye plasser i de nærmeste årene og prioritere lokalisering
av nye barnehager. Det må tas stilling til om videre utbygging skal gjøres av kommunen eller
av private aktører og en må se på hvilke utfordringer som er knyttet til valg av aktør.
Samtidig må planen være fleksibel nok til at antall barnehager og plasser ivaretar den reelle
utviklingen som kommer. Planen baseres på fremskrevne tall som vil kunne endre seg i løpet
av perioden 2016-24. Vi må også ta høyde for at private aktører kan legge ned sin virksomhet
og da vil nye behov kunne oppstå.

2. Barnehagesituasjonen i dag og behovet framover
Barnehageenheten har et budsjett i 2016 på 76,3 mill. kroner. Det er 14,5 % av kommunens
samlede budsjett og 32,2 % av budsjettet for oppvekstområdet. Det ble i 2015 overført 41
mill. kroner til de private barnehagene.
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2.1 Barnehagesituasjonen 2016/17.
I løpet av barnehageåret 2015/16 var det ved oppstart av barnehageåret full
barnehagedekning, men få ledige plasser. I løpet av året kom det flere søkere som hadde
behov for plass. Det var ulike årsaker til den økte etterspørselen. Eksempler kan være barn
som fylte 1 år seint på året, tilflyttere, nye livssituasjoner med samlivsbrudd, foreldre som
fikk jobb midt i året og at kontantstøtten opphørte fordi barnet fylte 2 år.
I løpet av våren 2016 ble kapasiteten utvidet med 14 plasser i forbindelse med
kommunestyrevedtak 18.2.16 siden det på dette tidspunkt ikke var flere ledige
barnehageplasser. Fra høsten 2016 er retten til barnehageplass utvidet til å gjelde barn født i
september og oktober fra den måneden de fyller 1. år.
Per desember 2015, bruker 45 % av familiene i Søgne ordningen med statlig kontantstøtte for
barn mellom 1-2 år. Landsgjennomsnittet er på 29 %. Dette har konsekvenser for beregning
av antall barnehageplasser det er behov for. Dette kan være en lokal trend som endrer seg og
gir økt etterspørsel på barnehageplass til de aller minste.
Ved oppstart av barnehageåret 2016/17 har alle med rett til plass fått tilbud. Kommunes plikt
til å tilby barnehageplass til alle med definert rett til plass, er opprettholdt.
Per august 2016 er det svært få ledige plasser til eventuelt nye søkere. Enhet for barnehage har
en effektiv drift, men svært begrenset mulighet for å tilby plasser løpende. Det er også
begrensede muligheter for raskt å etablere nye plasser på grunn av de arealkrav
barnehageloven med forskrifter setter for hver plass som etableres. De kommunale
barnehagene har med andre ord utnyttet tilgjengelig kapasitet i dagens lokaler og eventuelt
nye plasser utover dagens nivå må finnes hos private aktører.
Når tiden er inne for å bygge ny barnehage, vil det være rasjonelt å investere i en optimal
barnehage med fem avdelinger. Ved oppstart kan man ta i bruk de arealer som er
hensiktsmessige i forhold til reell etterspørsel og gradvis utvide bruken ved vekst i barnetallet.
Det er lønnskostnader som gir store utgifter i et barnehagebudsjett. Gjennomsnittlig bruker en
barnehage mellom 85-95 % av budsjettet til lønn. Ved gradvis å ta i bruk nye
barnehagelokaler, vil man kunne unngå perioder med stor overkapasitet.
En overkapasitet vil kunne ha konsekvenser for barnehageutviklinga i kommunen. For de små
barnehagene er det ekstra sårbart dersom de ikke får fylt opp barnehageplassene som de har
bemannet ut i fra. Det kan også påvirke store barnehager med at de må endre organiseringa si
i forhold til antall avdelinger, fordeling av små (1-2 år) og stor barns plasser (3-5 år). Dette
gjelder både private og kommunale barnehager.
2.1.1 Barnehagestrukturen i dag
Det er i dag 4 kommunale barnehager med totalt 284 plasser, 5 private ordinære barnehager
med totalt 267 plasser og 5 familiebarnehager med totalt 50 plasser. Sangvik gårdsbarnehage
har meldt avvikling høst 2017 og kommunen kan ikke kontrollere om og når andre private
barnehager eventuelt ønsker å legge ned. Spesielt plassene i familiebarnehagene og små
private barnehager er sårbare. Eksempelvis deltar disse ikke satsningen Inkluderende
læringsmiljø. Dette gjør det mer krevende for kommunen å følge opp veiledningsansvaret vi
er pålagt.
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Per 1.6.2016 har mer enn halvparten (52 %) av barnehagebarna plass i privat barnehage.
Antall plasser per 1.5.2016:
Antall hele plasser
Antall hele plasser
private
kommunale
308
285

Totalt antall hele
plasser
593

Totalt antall barn i
barnehage i Søgne
616

Antallet kan variere noe i forhold til tall som blir oppgitt per barnehage fordi noen ganger
regnes noen plasser om fra stor barns plasser til småbarnsplasser. En småbarnsplass teller da
for to store.
Forskjellen mellom plasser og antall barn henger sammen med delte plasser.
Antall barn per 1.1.2016:
Barn 1-5 år
699

Barn 0-5 år
828

0-åringer
129

Andelen barn med barnehageplass doblet seg fra 2000 til 2012. De siste årene har imidlertid
andelen falt noe tilbake i Søgne, og sammenlignet med gjennomsnittet av andre kommuner er
det færre som går i barnehage:

2.2.2 Kommunale barnehager
I forbindelse med oppgradering av uteområder for barnehagene inneværende år, har det blitt
oppdaget at barnehagene har uteområder til disposisjon som er i underkant av gjeldende
lovkrav. Det med konkrete løsninger hvordan barnehagene kan utbedre dette.
Solstrålen barnehage er lokalisert på Breiteigen med 52 plasser. Fra å være en underavdeling
til Torvmoen barnehage har Solstrålen blitt etablert som egen barnehage med egen leder.
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Bygget har vært godkjent til midlertidig drift og har hatt behov for oppgradering og
ombygging for å møte krav i barnehagelov og miljøretta helsevern. Det er gjort tilpasninger
for å gjøre bygget med uteområder egnet for permanent drift. Ved ferdigstilling av denne
barnehagebehovsplanen, ligger det til rette for at Solstrålen kan være en ordinær kommunal
barnehage på linje med de andre tre.
Torvmoen barnehage er en 4 avdelings barnehage godkjent for 64 plasser. I eksisterende
lokaler er det ikke plass til flere. Det er et areal som ikke er i bruk i kjelleren. Dette eies av
velforeninga i området. Kan ha potensial for sambruk. Selve uteområdet på Torvmoen er
forholdsvis trangt, men friareal som grenser til barnehagen, benyttes som uteområde. Det er
planlagt mer lagringsplass til vogner og utstyr i egen bod.
Sjøstjerna barnehage er vår største kommunale barnehage etter at den ble utvidet med en
ekstra avdeling i forbindelse med nedleggelse av Tomtebo barnehage. Per i dag har vi 87
plasser på Sjøstjerna.
Åros barnehage er en 5 avdelings barnehage, godkjent for 82 heltidsplasser. Barnehagen er
spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov. Den er utformet slik at barn kan skjermes og
få ro ved behov, men har også mulighet for inkludering og sosialt samvær med jevnaldrende i
ordinært barnehagetilbud. Vi har kompetanse og erfaring på tilrettelegging som krever noe
annet enn tilbudet vi har i ordinært barnehagetilbud. For eksempel i forhold til tilrettelegging
for barn med store funksjonshemninger og diagnoser som krevet tett oppfølging.
2.2.3 Private barnehager
Læringsverkstedet barnehage Søgne ligger i Moneveien og er Søgnes største private
barnehage med 92 plasser.
Espira Vedderheia barnehage ligger sentralt i boligfeltet på Vedderheia og har 72 plasser i
ordinært barnehagebygg. Fra våren 2016 ble det opprettet 9 midlertidige barnehageplasser i
tillegg. Barnehagen har fått forhåndstilsagn på å utvide med inntil 32 plasser. De 9
midlertidige plassene inngår i det antallet.
Spiren barnehage er fordelt på 3 steder; Linneflaten, Tangvall og i Eikeveien. Samlet har
barnehagen 54 plasser. Barnehagen eies av Oasen bibelsenter og har utvidet formålsparagraf.
Leireklatten barnehage ligger i Eikeveien og eies av Astri Pedersen. Den har 18 plasser for
barn over 3 år, så antallet er mindre dersom det går barn under 3 år der.
Sangvik gårdsbarnehage ligger i Salemsveien og eies av Kathrine S. og Terje Abrahamsen.
Barnehagen har 12 plasser for barn i alder 3-5 år. Barnehagen er meldt avviklet fra og med
august 2017.
2.2.4 Familiebarnehager
Salemsveien, Hølleveien, Stokkelandsåsen, Lisebo og Blåsmoen familiebarnehager har til
sammen 50 barnehageplasser. Alle hjemmene er godkjent for doble grupper på 10 barn per
hjem. Hvert enkelt hjem er frittstående og har en privat eier hver.
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2.2.5 Oversiktskart over barnehagene

1. Espira Vedderheia barnehage
2. Lisebo familiebarnehage
3. Spiren barnehage, avdeling Tareskogen
4. Leireklatten barnehage
5. Spiren barnehage, avdeling Blåveisen
6. Salemsveien familiebarnehage
7. Læringsverkstedet barnehage Søgne
8. Sangvik gårdsbarnehage

9. Hølleveien familiebarnehage
10. Sjøstjerna barnehage
11. Spiren barnehage, avdeling Hvitveisen
12. Torvmoen barnehage
13. Blåsmoen familiebarnehage
14. Åros barnehage
15. Stokkelandsåsen familiebarnehage
16. Solstrålen barnehage

2.3 Behovet framover
Framtidig behov for barnehageplasser vil avhenge av:
 Fødselstall i Søgne.
 Netto flytting.
 Andel barn med barnehageplass.
 Stabilitet i den eksisterende barnehagestrukturen
Dette er krevende å anslå, slik at barnehagebehovsplanen må være fleksibel og ta høyde for at
det faktiske behovet vil kunne avvike fra prognosene. Forrige barnehagebehovsplan anslo at
antall barn mellom 0 og 5 år i Søgne ville øke med ca. 50 fra 2012 til 2016, mens det i stedet
ble en reduksjon på 75 barn i aldersgruppen. Det gjør at både kommunale og private
barnehager har blitt nedlagt, samtidig som utbygging av nye plasser har blitt mindre enn det
barnehagebehovsplanen skisserte.
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2.3.1 Befolkningsframskriving
SSB publiserte nye befolkningsframskrivinger i juni 2016. Figuren nedenfor viser historiske
tall for antall barn fra 0-5 år fram til 2016, og deretter tre alternative framskrivinger fram til
2025:

Tabellen nedenfor viser befolkningsframskrivinger for aldersgruppen 0-5 år:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lav nasjonal vekst
828 824 820 805 807 821 830 846 861 875
Hovedalternativ
828 838 852 858 884 926 957 985 1 009 1 026
Høy nasjonal vekst
828 852 889 916 968 1 033 1 093 1 133 1 166 1 191
Økt antall barn 0-5 år i forhold til 2016:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lav nasjonal vekst
-4
-8 -23 -21
-7
2
18
33
47
Hovedalternativ
10
24
30
56
98 129 157 181 198
Høy nasjonal vekst
24
61
88 140 205 265 305 338 363
I kommuneplanens samfunnsdel har en tatt utgangspunkt i hovedalternativet (middels vekst).
Dette vil innebære en vekst på 56 barn i aldersgruppen 0-5 år i førstkommende
økonomiplanperiode fram til 2020. Tilsvarende tall for lavt og høyt alternativ er hhv. en
reduksjon på 21 barn og en vekst på 140 barn.
For perioden 2016-2025 gir alle de tre alternativene vekst i antall barn, fra 47 i det lave
alternativet til 363 i det høye alternativet. Hovedalternativet anslår en vekst på ca. 200 barn
fram til 2025. Det er et stort spenn i prognosene, men de tilsier at utviklingen de siste årene
vil snu, og at antall barn i barnehagealder vil øke.
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Dette underbygges av utvikling av nye boligområder, blant annet i Leire-/Kjellandsheia.
Befolkningsprognosene fra Statistisk sentralbyrå er basert på historiske tall og nasjonale
trender, og tar ikke høyde for lokale forhold. Utviklingen av nye boligområder avhenger av
markedsforholdene, men ut fra gjeldende planer forventes de første boligene å være ferdige i
2018. Tilgjengelige barnehageplasser er viktig for tilflytting og raskere utbygging. På lengre
sikt vil det også ligge an til en relativt stor vekst, med 1 500 boenheter i gjeldende
boligbyggeprogram. Det er innregulert to barnehagetomter i området.
2.3.2 Dekningsgrad
I forhold til gjennomsnittet av andre kommuner går færre barn i Søgne i barnehage:
Andel 0-5 år i barnehage
Søgne
Kostra gruppe 07
Vest-Agder
Landet

72,2 %
76,9 %
75,7 %
76,5 %

Økt plassbehov hvis samme
andel i Søgne
39
29
36

Hvis Søgne kommune i kommende år skulle få samme andel barn 0-5 år med barnehageplass
som gjennomsnittet i Vest-Agder i 2015 vil det kreve 29 ekstra barnehageplasser.
2.3.3 Kjøp og salg av plasser mellom kommunene

Femten barn fra Søgne går i barnehage i andre kommuner. Tretten barn fra andre kommuner
har plass i Søgne. Antallet barn fra andre kommuner vil kunne ha betydning for kapasiteten i
Søgne, men er per i dag går det ca. opp i opp.

2.4. Utbyggingsalternativer
Fram til 2011 var det fri rett til etablering av nye barnehager, siden tilskudd til drift og kapital
kom direkte fra staten. Etter ny finansieringsordning må kommunen ta stilling til om private
som ønsker å opprette nye plasser, skal få garanti for kommunalt tilskudd.
For å sikre et tilstrekkelig barnehagetilbud til dagens etterspørsel, ble det våren 2016 gitt
forhåndstilsagn om drift- og kapitaltilskudd for utvidelse med inntil 32 plasser på Espira
Vedderheia barnehage fra høsten 2017. Private drivere av barnehager får kommunalt tilskudd
gjennom faste beregninger som tar utgangspunkt i kommunens egne driftsutgifter.
Private aktører har vist interesse for å bygge nye barnehager i Søgne og både kommunalt og
privat eierskap vil være mulig å realisere.
Første steg vil være å etablere en ny stor barnehage i området Kjellandsheia. Dette vedtas
gjennom behandling av denne planen.
Neste steg bør vurderes jevnlig og man må følge den reelle utviklinga nøye. Det er lansert
flere ulike tomtealternativer til barnehageformål. Et par av tomtene er ferdig regulert, andre er
omtalt i kommuneplanen og noen omtalt som mulige barnehagetomter. F.eks. har eier av
«Prestegården» på Lunde signalisert ønske om å utvikle sin tomt til barnehage, det er i
kommuneplanen avsatt areal til barnehage i Langenesområdet og kommunen eier
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Salemsveien 24. Sistnevnte ble i forrige barnehagebehovsplan løftet frem som et alternativ.
Etter hvert som vi ser hvor befolkningsutviklingen kommer, må det tas stilling hvor neste nye
barnehage skal bygges.

3. Vurderinger
Det er viktig at barnehagebehovsplanen er fleksibel nok til at kommunen møter den til enhver
tid reelle etterspørsel etter barnehageplasser. Samtidig må den beskrive hvordan kommunen
skal møte en antatt vekst av yngste innbyggere gjennom planperioden. Rådmannen vurderer
det som sannsynlig at vi innen ti år minimum må bygge to store nye barnehager i Søgne. Den
ene av disse bør være kommunal og den andre kan være med private eiere. Med bakgrunn i de
kapasitetsbegrensninger vi ser i dag, bør den første planlegges allerede i kommende
økonomiplanperiode.
Det ligger ingen føringer i lovverket angående lokalisering av barnehager. Foreldre har rett til
barnehageplass i kommunen og ikke i nærområdet slik det er i skolen. Likevel må kommunen
ha en plan for plassering av barnehagene, for å sikre en best mulig sammenheng med videre
skoleløp, redusere transportbehov og tilby god fleksibilitet for familier som bruker
barnehagen gjennom flere år.
En generell hovedtrend er at foreldre søker til nye og større barnehager, gjerne i eget nabolag
der disse finnes. Samtidig ser bildet litt annerledes ut i Søgne. Færre benytter tilbud om
barnehageplass, femti barn får tilbud gjennom små familiebarnehager og ytterlig flere går i
mindre private enheter. Når det investeres i ny barnehage bør den dimensjoneres til raskt å
kunne ta imot eventuelle endringer i disse mindre og kanskje mer forretningsmessig sårbare
enhetene. En stor barnehage kan føre til kortere perioder med overkapasitet som kan få
konsekvenser for de små barnehagene i kommunen.
Det vil være ønskelig at barnehager i størst mulig grad ligger nær boligområder eller
tilførselsveier som gjør kjøring og henting av barn så effektivt som mulig for familien.
Kommunen har frem til i dag lokalisert egne barnehager øst for sentrum. Ferdigstilling av nye
boligfelt på Leire/ Kjellandsheia og utvidet kapasitet på Lunde skole veier tungt for at en ny
barnehage bør ligge vest for sentrum. Det har vært diskutert om en barnehage nær sentrum
kan bidra til sentrumsutvikling og ivareta større deler av kommunen vest for Tangvall, siden
mange pendler til Kristiansand for arbeid. Etter en samlet vurdering mellom
sentrumsalternativer og de nye byggefeltene i Kjellandsheia, innstiller rådmann på at neste
barnehage bygges på en av tomtene i Kjellandsheia som er regulert til dette formålet. En
barnehage vil bidra positivt til få solgt tomter i området og øke tilflytting til kommunen.
Søgne kommune har de siste fem årene hatt en befolkningsvekst på ca. 1 prosent, mens det i
samme periode har blitt ca. 100 færre barn i barnehagealder. En framskriving av utviklingen
de seneste årene tilsier ikke økt behov for barnehageplasser, men det er likevel flere forhold
som trekker i motsatt retning:
1. SSBs befolkningsframskriving: Hovedalternativet anslår 56 flere barn i 2020 enn i
2016 og 198 flere barn i 2025 enn i 2016. Det lave scenarioet tilsier reduksjon de
første årene, men alle alternativene anslår flere barn i 2025 enn i dag.
2. Andel barn med barnehageplass: Søgne hadde i 2015 lavere andel barn i barnehage
enn gjennomsnittet både i fylket, KOSTRA gruppen og landet. En normalisering her
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vil øke behovet for barnehageplasser. En lik andel som gjennomsnittet i Vest-Agder
vil for eksempel kreve ca. 30 ekstra plasser.
3. Leire-/Kjellandsheia: Prognosene fra SSB tar utgangspunkt i framskriving av
historiske tall og nasjonale utviklingstrender, og tar ikke høyde for lokale forhold.
Utviklingen av nye boligområder avhenger av markedsforholdene, men ut fra
gjeldende planer forventes de første boligene i Leire-/Kjellandsheia å være ferdige i
2018. Dette kan øke befolkningsveksten utover SSBs prognoser.
Basert på tallene ovenfor kan det anslås at det blir behov for 70-100 nye barnehage-plasser
i kommende økonomiplanperiode (fram til 2020).
SSBs hovedalternativ tilsier at det vil bli behov for ytterligere 140 plasser fram til 2025.
Utviklingen i Leire-/Kjellandsheia vil kunne øke behovet ytterligere. I tiårsperioden skal det
derved planlegges og bygges minimum to store nye barnehager i kommunen, der den første
legges inn i kommende økonomiplanperiode. Ved høy vekst alternativet må det i tillegg
planlegges for en tredje barnehage og utvidelse av de to eksisterende kommunale barnehager
som har mindre enn fem avdelinger.
Fordelingen av barn i barnehagealder rundt i kommunen, forteller mye om hvilken
rekruttering skolene får de nærmeste årene.
Fordeling av barn 0-5 år på skolekretser per 1.1.16
Skolekrets
5-åringer 4-åringer 3-åringer 2-åringer 1-åringer Sum 0-5 år
Langenes
29
30
30
25
27
141
Nygård
42
60
48
47
29
226
Lunde
65
65
61
48
65
304
Sum
136
155
139
120
121
671
For å drive kostnadseffektive barnehager med høy faglig kvalitet, bør barnehagene være av en
viss størrelse. Ideelt vil barnehager med åtti til hundre barn, gi god mulighet for fagmiljøer
som arbeider kunnskapsbasert, opprettholder jevnlig faglig refleksjon som kontinuerlig sikrer
og videreutvikler tilbudet i barnehagen. De kommunale barnehagene kan etableres med fem
avdelinger om høy vekst alternativet inntreffer. I tillegg bør det settes av arealer til barnehage
i reguleringsplaner for nye boligfelt av en viss størrelse, anslagsvis mer enn 60 boenheter.
En privat eier vil redusere investeringsbehovet for kommunen og opprettholde en jevn
fordeling mellom private og kommunale barnehager, tilsvarende den vi har i dag. Dette bidrar
positivt til kostnadseffektiv drift. Ved overkapasitet må private aktører ha økonomisk ryggrad
til å klare enkelte år der ikke alle plasser blir fylt opp. Samtidig blir det mindre fleksibilitet i
dimensjonering av tilbudet om andelen kommunale plasser blir betydelig lavere. Dette fordi
det er lettere for kommunen å omstrukturere i egen organisasjon enn å regulere
godkjenningene/ tilskudds garantier de private barnehagene får. Av denne grunn anbefaler
rådmann at den første barnehagen som bygges i kommende økonomiplanperiode blir i
kommunens egen regi.
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4. Oppsummering og anbefaling
Barnehageplanen baserer seg på en vekst i underkant av 200 flere barn i aldersgruppen 0-5 år
frem til 2024, men må også ta høyde for en vekst i aldersgruppen på inntil det dobbelte. Det er
først om 2-3 år veksten begynner å bli markant og det gir tid til å planlegge og å bygge en ny
stor barnehage. Det knytter det seg selvsagt noe usikkerhet til prognosene, siden veksten
styres av flere faktorer som kommunen ikke har kontroll over. Samtidig har kommunen
enkelte lokale forhold (andel som benytter barnehage og flere små enheter) som raskt kan øke
behovet for flere barnehageplasser.
De kommunale barnehagene er per i dag utnyttet så langt det er mulig innenfor de
kvadratmeter de har til disposisjon. Rådmannen anbefaler av den grunn at det etableres en stor
kommunal barnehage i området Kjellandsheia. Om kommunen selv eier den nye barnehagen,
kan man benytte plasser fra de eksisterende barnehagene for å fortsette effektiv drift av egne
barnehager. Slik kan kursen løpende justeres i tråd med reell utvikling og vekst. En slik
tilpasning vil være vanskeligere om kommunen velger private drivere. Likevel anbefaler
rådmannen at en jevn fordeling av plasser i kommunale og private barnehager tilstrebes
utover i planperioden.
Frem til 2024 vil det være sannsynlig at det må bygges ytterligere en til to store barnehager,
også etter at Torvmoen og Solstrålen er utvidet til å bli fem avdelings barnehager. En
barnehage lokalisert i sentrum eller vest for sentrum synes i dag å være fornuftig ettersom det
her vil være mye utvikling. Vekst i barnebefolkningen i denne delen av kommunen vil være
stor. Plassering av nye barnehager, etter at det er etablert en i Leire/ Kjellandsheia, avklares i
forbindelse med reguleringsplan for skolesenteret på Tangvall eller i forbindelse med
utarbeiding av ny kommuneplan og/ eller ved regulering av nye større boligområder.
Finansiering av en ny barnehage blir innarbeidet i kommende økonomiplanperiode.
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