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Sammendrag:
Fosslibekken barnehage har vært drevet siden 1.august 2009. Barnehagen har 500 m2 leke- og
oppholdsareal (heretter: loa) godkjent. Barnehagen fikk godkjenning 24.10.17.
Fosslibekken barnehage eid av Alba gruppen, søker om videreføring av tilskuddet for
barnehagen i tida fremover.

Behov for barnehageplasser.

Kommunen har ikke behov for hele arealet pr. dato, og gir ikke tilskudd i forhold til hele arealet,
men i forhold til det antall barn som har plass ved barnehagen gjennomsnittsberegnet for de siste
årene.
Saksopplysninger
1. Fosslibekken barnehage AS ble godkjent etter barnehageloven § 10, den 24.oktober
2017. Barnehagens tilbud har den kvalitet, innhold og omfang som er etterspurt og de
lokale forhold tilsier, innenfor rammen av regelverket og gir plass for mange barn i
kommunen.
2. Det søkes om videreføring av tilskudd som følge av ny godkjenning.
3. Fosslibekken barnehage AS var eid av ALBA gruppen og er en del av en større kjede.
Barnehagens vedtekter er de samme med hensyn til areal pr. barn, og det er samme
opptakskrets. Barnehagens vedtekter er ikke gjenstand for godkjenning, men skal være
en del av kommunens godkjenningsprosess.
4. Fosslibekken barnehage AS selges til Espira barnehage med overtakelse 01.01.18, og
videreføring av tilskudd til ny eier behandles i samme sak. Det er levert nye vedtekter for
Espira barnehage, Stjørdal. Det er gitt orientering om eierskifte mellom Fosslibekken
barnehage AS og Espira barnehage i tidligere sak 2017/7269-1.
Finansiering
Kommunens ansvar og plikt til finansiering:
«Kommunen har plikt til å finansiere barnehager i kommunen som har søkt om godkjenning før
barnehagetilskuddene innlemmes i kommunerammen, og som følge av søknaden har fått
godkjenning, jf. barnehageloven § 10, jf. §§ 1 og 2 eller § 11. Barnehager som søker om
godkjenning etter barnehagetilskuddene innlemmes i kommunerammen har ikke automatisk rett
på tilskudd.» Ot.prp.nr.57 s.41.
Det er nasjonale føringer på at det skal være forutsigbart for de private å drive barnehage.
Lokale retningslinjer for tilskudd:
3

Tilskudd til nye barnehager.

§ 14 i barnehageloven gir kommunen finansieringsansvaret for de ikke- kommunale barnehagene.
Kommunen kan selv vurdere om det skal gis tilskudd til barnehager som er godkjente etter overgangen
til rammefinansiering 1.januar 2011. Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det
er plass til innenfor barnehagens godkjenning, og som er omfattet av barnehagens opptakskriterier og
opptakskrets.
a. Søknader om tilskudd til nye barnehageplasser behandles politisk.
b. Endring som følge av ny/endret godkjenning ved økt areal som følge av ny/endret godkjenning
skal ikke-kommunale barnehageeiere framlegge søknad om tilskudd, jf. barnehageloven §§ 10,
11 og 14. Skjema ligger på Stjørdal kommunes hjemmeside.
Fosslibekken barnehage har vært drevet siden 2009, før rammefinansieringa som kom 01.01.2011.
Fosslibekken barnehage fikk ny godkjenning etter at taket ble ombygd og barnehagen ble ferdigstilt i
2017. Barnehagen har hatt tilskudd for barn inntil 500 m2 loa, før søknad om videreføring av tilskudd
etter ny godkjenning.

Antall barnehageplasser i kommunen.
Barnehageloven:
Kommunen er ikke pålagt å ha et bestemt antall barnehageplasser eller en bestemt
dekningsprosent, men må selv fastsette dette reelle behovet for barnehageplasser. Det ligger til
kommunens skjønn hvor mange plasser det skal ytes tilskudd for etter barnehagelovens § 14
andre ledd.
Førende for utøvelsen av dette skjønnet er «barnehagelovens § 8 annet ledd som forplikter
kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov»
Barnehagelovens § 8 Kommunens ansvar, fjerde ledd: Den lokale forskrift må sikre
forutsigbarhet for de ikke- kommunale barnehagene.
Barnehagetilbudet må ha den kvalitet, det innhold og det omfang som brukerne etterspør og
lokale forhold tilsier, innenfor rammen av regelverket.
Rett på plass i barnehage
Stjørdal kommune har overkapasitet på barnehageplasser i noen kretser, og ønsker å ta denne
noe ned i hele kommunen for å kunne tilby plass til de som har lovmessig rett på plass ut fra
fødselsdato.
Barnehagene fyller opp ledig kapasitet tidligst mulig fra høsten for å ha en forutsigbar økonomi.
Barn som er født innen november året før, og har søkt til kommunens hovedopptak 1.mars, har
rett på plass i barnehage. § 12 a i barnehageloven.
Barn får plass i barnehagen ut over kommunens plikt til å tilby plass i barnehage. Dette gjelder
både de som er født etter november året før, og de som kommer flyttende til kommunen.
Dersom det er ledig kapasitet tilbys plass i barnehage. Kommunen praktiserer et løpende opptak
som gjør at det kan søkes på plasser gjennom hele året for alle aldersgrupper. Også barn som
kommer tilflyttende av andre grunner får tilbud om plass ved ledig kapasitet.
Pr.01.01.18 er det 34 barn uten rett til plass ut fra fødselsdato, i barnehagene. Det er denne
kapasiteten det er uttrykt ønske om å redusere.
Tilskudd til private barnehager.
Det skal tildeles tilskudd til private barnehager etter nasjonal telling pr. 15.12. Satsen blir
utregnet etter kommunale barnehagers regnskap, 2 år tilbake i tid.
Pr. 2018 er tilskuddet pr. år:
Kr 200 841,- for små barn
Kr 95 260,- for store barn
Lokale retningslinjer for tilskudd har telletidspunkt 1. januar og 1. september i tillegg til
15.desember. Dette for å gi de private barnehagene tilskudd for det antall barn som har fått

plass, og for at det kan justeres for endringer ved nytt barnehageår som starter i august og for å
justere ut fra nytt år.
Vurdering
Fosslibekken barnehage AS ligger i et område hvor det er både kommunale og private
barnehager. Fosslibekken barnehage AS har de siste 7 årene hatt et gjennomsnittlig barnetall på
85 barn når en sammenstiller rapporteringene i BASIL.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
92 barn
87 barn
89 barn
97 barn
86 barn
70 barn
70 barn
Fosslibekken har et godkjent areal på 500 m2, og kan få tilskudd for inntil 125 barn over 3 år.
Dersom det gis plass til barn under 3 år må antall barn reduseres.
Barnehagens vedtekter sier at de har 5,3 m2 pr. barn 0-3 år og 4 m2 pr. barn 3-6 år.
5,3 m2 x 35 små barn= 185 m2 og 4 m2 x 35 = 140 m2 store barn. Utnyttelse 325 m2.
Fosslibekken barnehage AS har hatt ledig kapasitet de siste årene, og prognosene viser at det
ikke er behov for arealet innen rimelig tid. Prognosen for antall fødte går ned de fra 2017 til
2029, og er stabilt for årskullene opp til 5 år i samme periode.
Prognose Fosslia krets:
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Barnehagenes kapasitet.
Stjørdal kommune er helt avhengig av at private aktører tilbyr barnehageplasser.
Pr. dato utgjør private barnehager tilbud til 776 barn, kommunale barnehager tilbyr plass til 557
barn. Over halvparten av barna i Stjørdal har privat barnehageplass
Private barnehager som gir tilbud om plass ut fra ledig areal, kan søke om mertilskudd mellom
telletidspunktene ved stor endring av antall barn.
De har plikt til å rapportere, dersom det er færre antall barn enn ved siste telling, og dette utgjør
en stor andel.
Det er 39 barn født etter november 2016 både i kommunale og private barnehager. 4 er i
kommunale barnehager. 26 av disse er født i 2017. Disse har ikke rett på plass, men foreldre må
starte i jobb ved permisjonens slutt, og søker derfor barnehageplass. Noe de også får når det er
ledig kapasitet og en har personale ansatt.
245 barn født i 2016 i Stjørdal kommune. Det er 241 barn født i 2016 med barnehageplass.

Svært mange ønsker barnehageplass framfor kontantstøtte. For Stjørdal kommune er dette en
utfordring i forhold til økonomi, men for foreldre er det et gode.
Det er viktig at kommunen har plasser i barnehage som kan tilbys tilflyttere og barn med
spesielle behov for tilrettelegging. Tilflyttere har ikke krav på barnehageplass før neste
hovedopptak, men det er ofte avgjørende for bosetting å kunne få en barnehageplass ved
tilflytting. Barnehageplasser er en viktig faktor for bosetting og trivsel. Det er viktig for foreldre
og barn at de kan beholde den plassen de har søkt på, og fått tildelt.
Det er viktig at barnehagen har en forutsigbar økonomi slik at det skaper trygghet og
forutsigbarhet for barn og foreldre.
Konklusjon:
Med bakgrunn i vurdering av kommunens behov for barnehageplasser, foreslår Stjørdal
kommune at Fosslibekken AS, og senere Espira barnehage, Stjørdal, får videreført tilskudd for
barn inntil 95 barn over 3 år. Dette er en innskrenking på 30 barn i forhold til det de har i dag.
Barnehagen kan ta inn barn inntil 380 m2.
Dersom det viser seg at behovet for plasser i området er større enn et areal på 380m2, kan
barnehagen søke om å få ta i bruk resten av det godkjente arealet.
Tilskuddet videreføres til Espira barnehage etter jul, når Espira tar over drift av barnehagen.
Det er søknadene på barnehageplasser som er avgjørende for om barnehagen har behov for å ta i
bruk mer areal.
Forslag til vedtak:
Fosslibekken AS og senere Espira barnehage, Stjørdal får videreført tilskudd for inntil 95 barn
over 3 år. Dersom det tas inn barn under 3 år, må antall barn reduseres.
Barnehagen kan ta inn barn inntil 380 m2 etter 01.01.18.
Tilskuddet videreføres til Espira barnehage etter jul, når driften videreføres av Espira barnehage.

