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Rådmannens forslag til vedtak:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med
hovedopptaket. Det tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i
løpet av kommende barnehageår, da særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall
justeres i forbindelse med tertialrapportering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.04.2017
Behandling:
Enhetsleder Eva Hauger Gjersvold og kommunalsjef Jon Wergeland besvarte spørsmål.
Leder Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som kan tilbys
raskt. Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med
hovedopptaket. Det tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i
løpet av kommende barnehageår, da særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall
justeres i forbindelse med tertialrapportering.
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som
kan tilbys raskt. Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Repr. Monstad (MDG) ba om å få vurdert sin habilitet da han har barn i Solstrålen barnehage og
fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Han ble enstemmig erklært habil og tiltrådte møtet.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med
hovedopptaket. Det tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av
kommende barnehageår, da særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i forbindelse
med tertialrapportering.
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som kan tilbys
raskt. Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

Bakgrunn for saken:
I løpet av barnehageåret 2016/17 ble alle barnehagene fylt opp. Vi måtte derfor avslå noen
søknader til blant annet for barn som ble bosatt her i løpet av vinteren 2017.
Nå er første runde med hovedopptak 2017/18 gjennomført. Per 28.3.17 har vi fått inn over
hundre svarbrev, men det er ca. 70 tilbud som fortsatt skal besvares. Noen vil etter all
sannsynlighet takke nei, men per nå har vi fortsatt 20 barn med rett til plass som står på
venteliste uten tilbud per i dag.

Saksutredning:
Ut fra tidligere erfaringer vil vi anslå et behov for økning på rundt 10-15 plasser for å kunne
innfri kommunens plikt til å tilby barnehageplasser, jfr. barnehageloven § 12 a.
Det vil være hensiktsmessig å opprette disse plassene i kommunal regi, da vi lettere kan
regulerer kapasiteten i takt med utbygging av ny kommunal barnehage på Kjellandsheia/
Leireheia.
Vi har utarbeidet planer for utvidelse av Solstrålen barnehage. Dette sees i sammenheng med
utvidelse av uteområde og noe utvidelse av lokaler inne. Vi har kapasitet i forhold til regler for
utregning av leke- og oppholdsareal og kan innfri krav i forhold til miljøretta helsevern. De
andre kommunale barnehagene vil ikke kunne ha kapasitet hverken i forhold til leke -og
oppholdsareal hverken ute eller inne per dags dato.

Rådmannens merknader:

