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Rådmannens forslag til vedtak:
Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros
barnehage med 5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner.
Konsekvensene for 2016-budsjettet innarbeides i 1.tertialrapport.

Bakgrunn for saken:
Alle barn med rett til plass fikk tilbud i hovedopptaket i 2015. Det betyr at de som har søkt
innen 1.3.15 og er født før 1.9.14 har fått tildelt plass. Tomtebo barnehage og Søvig barnehage
ble lagt ned før barnehageåret 2015/16.
I løpet av høsten har det kommet inn mange søknader og vi har nå venteliste på
barnehageplasser i Søgne kommune.
Barnehagebehovsplanen 2012-20 og statens føringer for fleksible opptak, sier at det skal være
tilrettelagt for at flere barn kan få plass i løpet av barnehageåret. Dette gjelder de som fyller 1
år (født etter 1.9.14), folk som flytter til Søgne eller andre som ikke har søkt innen frist i
forbindelse med hovedopptaket.
Det kan også være noen som ønsker barnehageplass i forbindelse med avvikling av den
kommunale kontantstøtten fra og med 1.1.16. Økt antall flyktninger vil også kunne påvirke
barnehagebehovet.
Kommunen har sendt ut tilbud til 5 nye barn på Sjøstjerna barnehage fra januar 2016, jf. at
kommunestyret vedtok å bevilge 570 000 kroner ekstra i 2016 til flere barnehageplasser.

Saksutredning:
Per 20.1.2016 hadde vi 33 barn på venteliste som ikke har opphold i barnehage. Det er 23 av
disse barna som enten fyller 1 år i løpet av året eller er eldre. Det ønskes oppstart mellom
desember 2015 og mars 2016. Erfaringsmessig er den reelle etterspørselen lavere enn søkerlista
tilsier, siden noen også takker nei når de får tilbud om plass midt i barnehageåret.
Forslaget vil gjøre at flere får barnehageplass i løpet av våren og neste høst. Dette vil være i
tråd med statens føringer i forhold til fleksibelt opptak som skal gi flere mulighet til
barnehageplass i løpet av året. Den statlige finansieringen er imidlertid for Søgnes del
begrenset til 9 barnehageplasser utover de som har rett til plass. Forslaget innebærer dermed at
det etableres plasser utover det kommunen får statlig finansiering for.
En risiko ved å øke antall barnehageplasser nå, er at en kan skape en overkapasitet av
barnehageplasser de neste årene. Befolkningstall fra SSB tilsier en liten reduksjon av barn i den
aktuelle aldersgruppen til neste barnehageår (2016/2017).
I de kommunale barnehagene kan vi selv regulere antall plasser ned ved behov, men i de
private barnehagene har vi ikke samme mulighet til å styre dette. Forslaget om at en del av
økningen gjøres i Åros barnehage bidrar dermed til å redusere risikoen for å sitte med
overkapasitet fra høsten.
Det er kartlagt at vi har kapasitet til å øke antall barnehageplasser i 2 barnehager. De har
godkjenninger som begrenser antall plasser, men har nok leke- og oppholdsareal til å utvide.
I Åros barnehage er mulighet for 5 ekstra plasser for barn 1-2 år.
I Espira Vedderheia barnehage er det kapasitet til å øke med 9 barn 1-2 år med en midlertidig
godkjenning i påvente av utbygging iht. barnehagebehovsplanen 2012-2020. Det vil bli
fremmet egen politisk sak om utvidelse av Espira Vedderheia barnehage.
Ved å øke antall barnehageplasser vil utgiftene øke. Forslaget kommer i tillegg til det som
ligger inne i budsjettet for 2016. På årsbasis anslås økningen til 2,2 mill. kroner. Kostnaden i
2016 vil bli noe lavere, avhengig av når plassene blir etablert.
I de private barnehagene vil det for tiden være 180 899 kroner per år i tilskudd per
barnehageplass for barn 0-2 år. I den skisserte løsningen vil ekstra kostnad være 128 000
kroner per barn i Åros barnehage. På årsbasis anslås økningen til 2,2 mill. kroner. Kostnaden i
2016 vil bli noe lavere, avhengig av når plassene blir etablert.
Rådmannens merknader:
For å få en helhetlig vurdering av hvordan barnehageområdet skal prioriteres opp mot andre
kommunale tjenester bør endringer av kapasitet som hovedregel gjøres i forbindelse med de
årlige budsjettvedtakene. Forslaget svekker kommunens driftsresultat og har kostnader utover
det som finansieres gjennom inntektssystemet.
Ut fra politiske signaler og budsjettvedtak hvor kommunestyret ber administrasjonen ordne
flere barnehageplasser så fort som mulig fremmes likevel forslaget nå. Forslaget begrunnes
også med at et godt barnehagetilbud er viktig for utviklingen av Søgne som en attraktiv
vekstkommune.

