Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Det fremlagte forslag oversendes Rådmann for vurdering i budsjettarbeid.
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Ordføreren besvarte interpellasjonen :
Ordfører,
§12a i Barnehageloven sier at barn som har søkt innen fristen for hovedopptak og er fylt ett år
innen 31.august, har rett til et barnehagetilbud fra august, dvs fra nytt barnehageår. Barnet har
rett til plass i kommunen. Barn født etter 31.08 har ingen rett til plass og kommunen mottar
vesentlig mindre i innbyggertilskudd.
Netto kostnad kommunen i dag har for et småbarn i barnehagen. At Stjørdal kommune betaler
barn uten rett til barnehageplass kompenseres ikke. I Stjørdal er det nå flere høstbarn som har
søkt og ikke fått tilbud om plass i barnehage. Hvis disse barna skal få plass til høsten, må det
etableres flere barnehageplasser enten i regi av kommunen eller i regi av private barnehager.
Kostnader til dette er ikke lagt inn i vedtatt budsjett, og ble adressert under
budsjettbehandlingen.
Ordføreren opplever at det videre har vært bred enighet om å si nei til en utvidelse av antall
barnehageplasser med samme begrunnelse og at man ønsker å prioritere kvalitet og innhold i
barnehagen til de som har rett til plass og som staten over statsbudsjettet bevilger penger til.
Ordføreren er blant de som beklager at et forslag om dette ikke ble vedtatt i stortinget – da det
åpenbart representere en utfordring for mange barnefamilier . Det var med dette som
utgangspunkt at et fellesforslag fra representanten Weydahl og Sætran også ble vedtatt
enstemmig i kommunestyret under behandling av sak 11/2014 om barnehageplass etter §12 i lov
om barnehager og hvor det med forbehold om at det ikke utløser økonomiske merkostnader
allikevel skal kunne tilbys plass etter de samme kriterter som for hovedopptak og supplerende
opptak.
Ordføreren håper at spørsmålet får sin løsning i arbeidet med statsbudsjett for 2015, slik en
gradvis forbedring av barnehagetilbudet også har vært jobbet fram under tidligere regjeringer –
og gjør at vi nå har den beste barnehagedekningen i verden, til den laveste egenbetalingen og
den høyeste pedagogtettheten.
Ordføreren legger også til grunn at det er mulighet for å behandle spørsmålet under de ordinære
budsjettbehandlingene i kommunestyret og dersom nye opplysninger er framkommet også i
salderingen av disse. Salderingen av budsjett for 2014 skjer allerede i neste kommunestyremøte ,
og jeg vil derfor henvise en eventuell behandling til denne , og foreslå at saken oversendes
rådmannen.
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag :
Rådmann bes snarlig legge fram en sak der muligheten for å gi såkalte høstbarn et
barnehagetilbud, blir vurdert.
Ordføreren Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag :
De fremlagte forslag oversendes Rådmann for vurdering i budsjettarbeid.

Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.

