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Rådmannens forslag til vedtak:
Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes med 19 mill. kroner
på bakgrunn av ønske om økt kapasitet i barnehagen og prisstigning, samt at prosjektet har blitt
mer kostbart enn først antatt. Dette finansieres ved å øke låneopptaket med inntil 19 mill.
kroner.

Bakgrunn for saken:
Det fremgår i 1. tertial 2018 at investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage på
Leireheia bør økes med 9 mill. kroner med anmodning om at beløpet innarbeides i budsjett
2019. Det viser seg at det vil gå med ytterligere 10 mill. kroner til prosjektet, dermed foreslås
investeringsrammen økt med totalt 19 mill. kroner.
Saksutredning:
I gjeldende økonomiplan for 2018-2021 er det vedtatt bygging av 5-avd barnehage. Kommunen har
inngått avtale med Ausviga As om kjøp av barnehagetomt på 10-11.000 m² i Havåsveien
(Leireheia syd). Ut fra forventet behov og optimal drift så foreslås størrelse på barnehage økt fra 57 avdelinger.
Utsnitt fra barnehagebehovsplanen: Ved økt vekst og ytterligere utbygging i området bør
barnehagen bygges slik at man kan øke kapasitet til 7 grupper ved behov. Alt etter som barna er
under eller over 3 år vil vi da kunne tilby plass for ca. 100- 120 barn.
En barnehage i denne størrelsen ansees som optimal for å sikre hensiktsmessig økonomisk drift og
faglig miljø. Etter at anbudet nå er tildelt viser det seg at opprinnelig budsjett var for lavt,
prisstigningen i markedet har vært høyere enn det som var antatt. I gjeldende økonomiplan er det
vedtatt totalt 35 mill. kroner til ny 5-avdelings barnehage. På grunn av økning i størrelse på
barnehage og prisstigning foreslås rammen økt med 19 mill. kroner fra 35 mill. kroner til 54 mill.
kroner.
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