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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
Det ble fremmet fellesforslag fra FRP og KRF:
Søgne kommune er positive til at det etableres en sentrumsnær barnehage på Tangvall. Kommunen er
videre positiv til at Spiren samler sine avdelinger og i tillegg utvider med 18 plasser ettersom de
overtar en allerede eksisterende barnehage, og anbefaler derfor en husbank-søknad.
Repr. Oscar Lohne (H) fremmet følgende forslag:
1. Tjenesteutvalget er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall.
Plassering på «svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et
egnet sted.
2. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt
på at Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.
Saksbehandler opplyste at legalitetsspørsmål i forhold til saken sjekkes før videre behandling av saken.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Fellesforslaget fra Frp og KrF falt med 6 mot 3 stemmer (Frp og Krf).
 Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Frp og Krf)
 Tilleggsforslag pkt. 1 i forslaget fra Høyre ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (SP, SV, Ap)
 Tilleggsforslag pkt. 3 i forslaget fra Høyre ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. (SP, SV, AP.

Innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Tjenesteutvalget er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering
på «svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt
på at Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Kommunestyret er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall.
Plassering på «svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et
egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt
på at Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag likelydende fellesforslaget fra KRF og FRP fremmet i
tjenesteutvalget:
Søgne kommune er positive til at det etableres en sentrumsnær barnehage på Tangvall. Kommunen er
videre positiv til at Spiren samler sine avdelinger og i tillegg utvider med 18 plasser ettersom de
overtar en allerede eksisterende barnehage, og anbefaler derfor en husbank-søknad.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 KRF sitt forslag falt med 1 (KRF) mot 6 stemmer
 Punkt 1 i tjenesteutvalget innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 2 i tjenesteutvalget innstilling vedtatt med 5 mot 2 (AP, KRF)
 Punkt 3 i tjenesteutvalget innstilling vedtatt med 5 mot 2 (AP, V)

Innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å
flytte 18 barnehageplasser innvilges ikke.
2. Kommunestyret er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall.
Plassering på «svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering
være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget
innstilt på at Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.

Bakgrunn for saken:
Spiren barnehage søker kommunen om å flytte 18 plasser i fra Søvig barnehage til Tangvall,
hvor de jobber med planer om et nytt bygg som blant annet skal inneholde barnehagen.
Saksutredning:
Spiren barnehage ønsker å overta de 18 plassene som Søvig barnehage driver med pr i dag.
Søvig barnehage har tidligere informert kommunen om at de kommer til å legge ned driften
sommeren 2015. De har leiekontrakt på bygget frem til 31.07.15.
Det kan være vanskelig å ta stilling til da ikke planen for bygget på Tangvall er godkjent ennå.
I forbindelse med plan for utbygging av barnehageplasser 2013-2018 fattet kommunestyret i
juni 2013 følgende vedtak:
1. Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013.
Uteområdet både i selve barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles
også. Den 5. avdelingen tas i bruk barnehageåret 2014/15 forutsatt at det er
behov for nye barnehageplasser.
2. Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er
reelt behov for barnehageplasser i kommunen.
3. Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Solstrålen barnehage består
som midlertidig fram til en evt ny barnehage bygges i området. Det utføres
nødvendige, mindre tiltak etter en gjennomgang av inneklimaet i lokalene.
4. Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en
tidlig fase av utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når
utbyggingen blir igangsatt, og antall plasser utvides gradvis i tråd med reelt
behov i området.
5. Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som
dekker samme nærområde.

Det ligger ikke inne planer om å utvide kapasiteten på Tangvall. . I henhold til den vedtatte
planen skal en når det blir behov for flere plasser først åpne den nye avdelingen på Sjøstjerna
barnehage, og deretter åpne for utvidelse av Vedderheia barnehage. I tillegg skal det planlegges
en ny barnehage i Kjellandsheia i en tidlig fase av utbyggingen av området.
Tidligere søknader om utvidelse av barnehageplasser har vi måtte avslå, da disse ikke har vært
en del av utbyggingsplanen.
Når barnehagebehovsplane ble utarbeidet tok en også høyde for at de 18 plassene på Søvig
sannsynligvis skulle legges ned når leiekontrakten med kommunen utgikk.
Etter hovedopptaket kan det se ut som ca. 40 barn har fått plass, som ikke har krav på plass. De
fleste av disse har søkt etter søknadsfristen og har dermed ikke rett på plass. Det er få 0-åringer
som er tatt inn, da disse er så krevende at de færreste barnehagene har kapasitet til å ta i mot

de. Av de 40 er det ca. 25 barn i fra andre kommuner (gjestebarn) som hjemstedskommunen
betaler for. De fleste av disse kommer fra Songdalen.
Vi har pr i dag ca 12 ledige plasser i de ulike barnehagene, i tillegg er Sjøstjerna bygd ut med
18 plasser som ikke er tatt i bruk. 5 av de ledige plassene er i Åros og dette har blant annet ført
til at vi ikke kjører med full bemannings kapasitet i Åros. Vi har måtte holde igjen på en
stilling som skulle vært utlyst nå i høst. Det er Vedderheia barnehage som har den største
pågangen med nye søker og har flest på venteliste.
Samlet sett har kommunen ca. 70 plasser mer enn det som er nødvendig for å gi tilbud til barn
som har krav på barnehagplass (40 plasser som er tildelt barn uten krav på plass, 12 ledige
plasser og 18 plasser i ny avdeling på Sjøstjerna).
Det er svært positivt at det er ledige plasser for småbarnsfamilier som ønsker å flytte til Søgne.
En del foreldre ringer for å sjekke hvordan mulighetene er for å få barnehage plass, før de tar
avgjørelsen om de skal flytte.
En fordel med å flytte de 18 plassene til Tangvall vil være at det blir en stor sentrumsnær
barnehage. En del foreldre ønsker å kunne ha barna i sentrumsnære barnehager, som er et
knutepunkt for kommunen. Dette er praktisk for blant annet familier som ikke disponerer bil.
Dette gjelder spesielt innvandrerfamilier. For de kan det være vanskelig å levere barna i en
barnehage utenfor sentrum.
Andre fordeler er at barnehagen blir stor og at de blir samlet i ett bygg. Dette er både
økonomisk og pedagogisk gunstig. Det blir et større faglig miljø i barnehagen og det er viktig
da Spiren barnehage er en av de barnehagene som har barn med spesielle behov.
Men det er ikke økonomisk gunstig å drive med ledige plasser, hverken for de private eller de
kommunale barnehagene. I 2014 er kostnaden per plass beregnet til ca. 184 000 kroner per
barn fra 0-2 år og ca. 89 000 kroner per barn fra 3-6 år. I tillegg kommer kapitalkostnader ca.
9 000 kroner per barn.
Den siste befolkningsframskrivningen fra Statistisk sentralbyrå, som kom i juni 2014, anslår
vesentlig færre barnehagebarn i Søgne de nærmeste årene enn det som ble lagt til grunn da
utbyggingsplanen ble vedtatt. Fra høsten 2014 ble det ca. 30 færre barn mellom 1. og 5. år.
Dette skyldes at kullet som gikk over fra barnehage til første klasse i år var uvanlig stort. Nye
befolkningsframskrivninger anslår heller ikke noen større vekst i antall barnehagebarn de
nærmeste årene. Tabellen nedenfor viser Statistisk sentralbyrås anslag på antall barn i Søgne
mellom 1. og 5. år per 1. januar det enkelte året (middelalternativet):

2014
Antall barn 1-5 år
Enhetsleders merknader:

730

2015

2016

2017

2018

699

699

703

724

Rådmannens merknader:
Søgne kommune har for tiden betydelig overkapasitet på barnehageplasser. I tillegg til at 40
barn som ikke har krav på plass har fått plass er det 12 ledige plasser og 18 plasser i den
nybygde avdelingen på Sjøstjerna, som foreløpig står tom.
Vi forventer at Søgne kommunes frie inntekter reduseres med i størrelsesorden 3 mill. kroner
fra 2014 til 2015 som følge av færre barnehagebarn. Med mindre kostnadene i barnehagene
reduseres tilsvarende må dette dekkes inn på andre områder. I en slik situasjon anbefaler
rådmannen at de 18 plassene på Søvig legges ned i stedet for at de flyttes til Tangvall, gitt at
Søvig barnehage legges ned. Det vises også til barnehagebehovsplanen, som ikke omfatter
utvidelse av Spiren barnehage.

Vedlegg
1 Søknad om flytting til nytt bygg på Tangvall og utvidelse av barnehagetilbud fra 54 til 72
barn
2 Informasjon - saksgang fusjon / flytting av barnehageavdeling - Spiren Barnehage
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Søknad om flytting og utvidelser av barnehagetilbud.
Spiren barnehage søker med dette om
Utvidelse av antall plasser i barnehagen fra 54 til 72 barn.
Flytting av alle avdelinger til nytt bygg på Tangvall.
Anbefaling og bekreftelse på barnehagens Husbank-søknad.
Bakgrunn:
Spiren Barnehage ble opprettet med som en-avdelings barnehage tidlig på 1990-tallet. Den
opprinnelige avdelingen, kalt Hvitveisen drives fremdeles på dispensasjon i lokaler på
Linneflaten industriområde. I forbindelse med målsetningen om full barnehagedekning ble
Spiren Barnehage utfordret av kommunen om å opprette ny småbarnsavdeling i 2005 og to
nye avdelinger i 2007. Dette har resultert i avdeling Blåveisen i Stemveien 9, samt
avdelingene Tareskogen Liten og Tareskogen Stor på Eikeveien, i bygget «Strandstova». I
forbindelse med etableringene av nye avdelinger i 2005 og 2007 var det en forutsetning fra
kommunens og fylkeskommunens side at den desentraliserte driften av Spiren Barnehage
skulle samles i et felles fremtidig nybygg.
Nybygq.
Spiren Barnehage har over en tid planlagt å etablere seg i nytt bygg på Tangvall. Disse
planene innebærer samlokalisering i et nytt storsenter i sentrum —et storsenter med Søgne
Eiendom AS som byggherre. De samlede planene for dette senteret vil bli presentert for
kommunen av Søgne Eiendom i nær fremtid. Byggestart for trinn 1 i prosjektet vil være i
inneværende år.
Denne søknaden gjelder ikke teknisk og funksjonell godkjenning av barnehagens bygg,
arealer og uteområder. Det vil bli sendt egen søknad om dette.
En etablering av Spiren Barnehage i sentrum er i tråd med direktoratets retningslinjer for
etablering av barnehager og er også i tråd med retning angitt i kommunens «Barnehage
Behovsplan 2012-2020». Nybygget vil være i umiddelbar nærhet av «park and ride» anlegg,
rutebilstasjon, sentrumsbutikker og offentlige tjenestetilbud.
Utvidelse av antall lasser i barneha en fra 54 til 72.
Spiren Barnehage har tidligere søkt om utvidelse av antall plasser og tilkjennegjort planer om
å utvide antall avdelinger. Dette har vist seg vanskelig og få til og med referanse til
kommunens behovsplan er det ikke spesifikt lagt inn utvidelse som tilgodeser Spiren
Barnehage.
Spiren Barnehage har imidlertid inngått avtale med eiere av Søvik Barnehage ANS om
overtakelse av denne barnehagen fra og med 1.jan 2015. Søvik Barnehage ANS vil bli
fusjonert inn i Spiren Barnehage AS og samlet antall plasser i Spiren Barnehage etter
fusjonen vil være 72. Søvik Barnehage drives i dag i bygg leid av kommunen og med
dispensasjon for barnehagedrift. Den nye avdelingen «Søvik» i Spiren Barnehage vil også bli
flyttet til nybygg på Tangvall når dette står ferdig.
Den kommunale behovsplanen problematiserer fremtiden for små barnehager og viser til en
fremtid med større, mer robuste enheter. Nevnte fusjon er et skritt i denne retningen samtidig

som det skapes sikkerhet og kontinuitet for ansatte, barn og dagens eiere av Søvik
Barnehage.
Finansierin av barneha ens n b
i Statens Husbank.
Spiren Barnehage planlegger å finansiere sitt nybygg på Tangvall i Statens Husbank. I et
formøte med Husbankens avdeling i Bergen er planene for bygg-utforming, seksjonering,
tegninger og finansiering gjennomgått. Husbankens har gitt oss nyttige innspill og råd i
forbindelse med søknadsprosessen, dette sikrer at våre planer er innenfor lovens rammer.
Husbankens arkitekter har kommentert barnehagens foreløpig utarbeidede tegninger og
deres innspill er oversendt arkitekt for implementering.
I forbindelse med søknaden til Husbanken er det nødvendig med følgende:
Kommunens anbefaling av lånesøknaden og Spirens planer om nybygg
Kommunens bekreftelse på at Spirens 72 plasser (fortsatt) er en del av kommunens
behovsplan
Den formelle saksgang tilsier at Spirens søknad til Husbanken må sendes via kommunen.
Husbankens rammer for låneutmåling (72 plasser) tilsier at barnehagens bygg kan
fullfinansieres vha. Husbank-lån, dette innebærer at dyre tilleggslån og ytterligere garantier
ikke vil være nødvendig. Dette er gunstig i forbindelse med barnehagens fremtidige
driftsøkonomi.
Søknader.
Spiren Barnehage søker om:
Utvidelse av antall plasser i barnehagen fra 54 til 72 barn.
Denne utvidelsen gjennomføres ved hjelp av fusjon av 2 selskaper og de to
selskapenes eksisterende godkjenninger slås sammen til 72 plasser. Dette vil si at
det totale godkjente antall plasser ikke utvides.
Flytting av alle avdelinger til nytt bygg på Tangvall.
Flyttingen innebærer flytting av barnehagens avdelinger (Linneflaten, Stemveien,
Eikeveien, Søvik) til nytt bygg i Tangvall sentrum. Tidspunkt for flytting vil være ved
ferdigstillelse av bygg. Tidligst vil dette være ved årsskiftet 2015/2016.
Anbefaling og bekreftelse på barnehagens Husbank-søknad.
Gjeldende saksgang for Husbank-søknader er at søknad sendes via kommunen.
Kommunens anbefaling samt bekreftelse i form av plasser i behovsplan må
medfølge. Anbefaling/bekreftelse må underskrives av leder for oppvekst samt leder
for barnehage-enheten.
Siden barnehagebygget
søknadene.

er en del av et større byggeprosjekt

Med vennlig hilsen

I

1

Alf Kjø t edt
Prosjektledei', Spiren Barnehage AS

Kopi: Ragnhild Tønnessen, Styrer / daglig leder
Kopi: Tom Anders Skaiaa, Styrets leder
Kopi: Venche Hansen, repr. eiere Søvik Barnehage

ber vi om rask behandling av
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Fra: Venke Kristiansen[Venke.Kristiansen@sogne.kommune.no] Dato: 25.08.2014 10:10:14 Til:
Postmottak Tittel: VS: Informasjon ang. saksgang fusjon/flytting av barnehageavd. Spiren
Barnehage.
Denne mailen må legges inn i sak: 14/2097, som et inngående dok.
Mvh
Venke Kristiansen

Fra: Alf.Kjostvedt@akersolutions.com [mailto:Alf.Kjostvedt@akersolutions.com]
Sendt: 18. august 2014 15:09
Til: Venke Kristiansen
Emne: FW: Informasjon ang. saksgang fusjon/flytting av barnehageavd. Spiren Barnehage.
Ref. telefonsamtale.
For informasjon.

Regards
Alf Kjøstvedt
From: Kjøstvedt, Alf
Sent: 15. august 2014 13:27
To: Aase.Severinsen@sogne.kommune.no; eg-ter@online.no; 'Solveig.k.larsen@gmail.com';
'tofteand@online.no'; litokl@online.no; 'jorundtry@hotmail.com'; 'arildeberge@hotmail.com'
Cc: aslak@lydia-as.no; 'finn.arne.reme@brgruppen.no'
Subject: Informasjon ang. saksgang fusjon/flytting av barnehageavd. Spiren Barnehage.
Til gruppeledere kommunestyret Søgne.
Kopi: Søgne Eiendom ved Aslak Bestul og Finn Arne Reme.
Innledning:
Spiren Barnehage søkte i slutten av mai i år om følgende til kommunens barnehage-enhet:
- Fusjon av Søvik Barnehage inn i Spiren Barnehage (etter avtale mellom eiere) – gjeldende fra 1.jan
2015.
- Flytting av Spiren Barnehages 5 avdelinger (inkl. 1 avd fra Søvik) til nytt storsenter på Tangvall –
medio sommer 2016.
- Anbefaling av Spirens søknad om lån i Statens Husbank
Spirens flytting til Tangvall er en viktig del av Søgne Eiendoms utviklingsplaner for Svømmehalltomta – og
snarlig svar på overnevnte søknader er viktig for å bevare fremdriften i dette prosjektet.
Respons fra kommunen på søknaden:
Spiren barnehage har ikke fått svar eller blitt forespeilt noen dato for svar på søknaden. Til nå har vi fått /
innhentet følgende informasjon fra barnehage-enheten:
a) Innhentet informasjon per telefon om at rådmannen er saksbehandler for denne saken – kilde
enhetsleder.
b) Mottatt brev fra enhetsleder 26.juni om at kommunen har forespurt Fylkesmannen om plassene på
Søvik kan flyttes til Tangvall.
- Vi er ikke kjent med offisielt svar på denne henvendelsen, men både enhetsleder
barnehager og Fylkesmannens jurist har på vår oppfordring meddelt at det enkle svaret på
denne henvendelsen er «Det er kommunens plikt å etablere private/kommunale
barnehager i Søgne». Dvs. Fylkesmannen går ikke inn i detaljerte spørsmål som dette.
c) Det har ikke lykkes å få kontakt med rådmannen ang. saken etter ferien, men etter forespørsel til
enhetsleder får vi opplyst at rådmann ønsker å fremme spørsmålet om flytting av Søvik Barnehage
fra Langenes til Tangvall for kommunestyret – dette med referanse til kommunens godkjente
Barnehagebehovsplan.
Kommentarer fra søker:
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Spiren Barnehage er i en vanskelig situasjon med hensyn til planlegging, finansiering og
kontraktsinngåelse pga sendrektig behandling av søknaden vår.
- Forberedelse av fusjonsprosessen er startet ved hjelp av konsulentselskapet PWC, men
gjennomføringen kan ikke starte før godkjenning foreligger.
- Forberedelse av søknad og formøte med Husbank er gjennomført, men søknad kan ikke sendes
før godkjenning av flytting foreligger.
Sendrektigheten medfører også problemer for Søgne Eiendom og gjennomføringen av totalprosjektet på
Svømmehalltomta.
Følgende momenter ønskes nevnt:
- Fusjonen mellom Spiren og Søvik barnehage vil ikke endre totalt antall barnehageplasser i
kommunen
- Per dd har ikke Søvik Barnehage fullt belegg – dvs. at det er et begrenset antall plasser som er
aktuelle for flytting (godkjent for 18 plasser)
- Flytting av plassene på Søvik skjer først om 2 år, i denne perioden er det planlagt utvidelse av
Solstrålen barnehage på Langenes (ref. anbefaling i Barnehagebehovsplan) - Kommunens administrasjon har tidligere motsatt seg drift av Søvik barnehage i lokalene på Søvik –
dette ville medført flytting av de samme plassene. Søvik Barnehages eiere måtte i 2013 søke
politisk hjelp for å få fortsette driften på Langenes, alternativet hadde vært flytting av plassene.
Denne usikkerheten medførte at belegget i Søvik Barnehage dessverre ble lavt.
- Kommunens behovsplan har bla. følgende hovedføringer:
o Konsolidering av små (1 avd.) barnehager – dvs. at de store barnehagene utvides til større
enheter.
o Behov for sentrumsnære barnehager
Forholdet til kommunens barnehagebehovsplan:
Med referanse til enhetsleder er det planlagt å fremlegge våre fusjon/flytteplaner for kommunestyret – dette
på bakgrunn at dette ikke er i overenstemmelse med barnehagebehovsplanen.
Denne nevnte planen anbefalte følgende i kap.7 «Oppsummering og anbefaling»
Tidsplan utvidelse av antall plasser
2012/13: Solstrålen barnehage utvides til 66 plasser.
2013/14: Torvmoen barnehage utvides med 5. avdeling og grendehusdel
Sjøstjerna barnehage utvides med 5. avdeling
2014: Ny kommunal barnehage bygges i Salemsveien 24. Tomtebo barnehage legges
ned og ansatte overføres ny barnehage.
2017: Ny barnehage bygges i området Vedderheia, Kjellandsheia, Lunde. Det
vurderes om denne skal være kommunal eller privat når kommunen har mer
erfaring og kunnskap om hvordan ny lovgivning slår ut.
De planlagte utvidelsene av Solstrålen og Tomtebo som skulle vært gjort i tidsrommet 2012-2014, er ikke gjennomført
– med andre ord følges ikke denne planen slavisk – og tilpasninger blir gjort underveis.
Det synes da rart av Spirens/Søviks foreslåtte endring skal nødvendiggjøre så omfattende avklaringer og
godkjenningsprosesser.

Konklusjon:
Spiren Barnehage synes det er underlig at en fusjon mellom 2 privatrettslige selskaper og en fremtidig
flytting av 6-8 barnehageplasser skal tillegges så stor vekt at det må fremlegges først for fylkesmann og
deretter for kommunestyret for behandling. Flyttingen skjer evt. fra et område hvor kommunen har vedtatt
utvidelse av Solstrålen, men utsatt denne pga. manglende behov. Dette er også underlig siden den samme
flyttingen har vært ønsket av kommunen i tidligere år. I tillegg er Spirens planlagte utvidelse og flytting er i
samsvar med behovsplanens føringer for større enheter og sentrumsnær plassering i kommunen.
Spiren Barnehage beklager å måtte belemre politikere med denne saken, men dessverre klarer vi ikke å få
signaler fra saksbehandler ang. dato og svar på søknaden.
For oss som private barnehageaktører i kommunen føyer denne saken seg dessverre inn i en rekke av
saker hvor vi føler oss nedprioritert av kommunens administrasjon.
Det er også et hjertesukk for oss at Søgne kommune blant store aktører og organisasjoner oppfattes som
en tilnærmet versting-kommune mht behandling av private barnehager.
Best regards,
Alf Kjøstvedt
Manager Project Appl. Services / Office Manager Kr.sand
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