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Sammendrag: 
 
På grunn av økt etterspørsel etter barnehageplasser fra og med barnehageåret 2019/2020 må 
kapasiteten økes for å kunne ta imot antall barn med rett til barnehageplass i Øyer kommune. 
Kommunestyret godkjenner økt antall plasser i Vidarheim barnehage. Økonomiske konsekvenser 
for 2019 vil bli innarbeidet i økonomirapportering per 1.kvartal. 

Saksutredning: 
 
Etter samordnet opptak for barnehagene i Øyer kommune er det behov for minimum 20,6 plasser 
for å kunne ta inn alle barn som har søkt plass med rett til barnehageplass etter Barnehagelovens 
§12a. Det er i tillegg to barn under tre år som har søkt etter fristen, og to barn under tre år som ikke 
har fått plass i de to barnehagene de har søkt seg plass i. Dersom disse barna også skal gis et tilbud 
er det reelle behovet for en økning i plasser 28,6 plasser. 

Vidarheim barnehage har areal til å kunne ta inn barna med rett til barnehageplass. For å gjøre 
dette er det behov for en økning i bemanning med 1,0 årsverk pedagogisk leder og 2,15 årsverk med 
barne- og ungdomsarbeider/helsefagarbeider. I tillegg er Vidarheim barnehage nå av en slik 
størrelse at det er behov for mer ressurser til administrasjon.  

Særavtale om arbeidstid i barnehage (SFS 2201) gir følgende regler knyttet til styrer/leder i 
barnehage: «En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA kap. 1, §2.3. I 
barnehager med plass til 42 barn eller mer skal det avsettes en hel stilling til lederoppgaver. I store 
barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer.» 

Vidarheim barnehage vil fra høsten 2019 ha ca 95 barn og 131,6 plasser. 

Hverken Ringebu, Gausdal og Lillehammer har så store barnehager som Vidarheim barnehage, det 
er derfor innhentet tall på administrasjonsressurs fra Gjøvik kommune og Ringsaker kommune.  

Dette er sammenstilt i tabellen under: 

 

 

 



Tabell 1    

 Antall plasser/antall 
barn 

Administrativ 
ressurs 

Kommentarer 

GJØVIK    

Barnehage 
1 

100 plasser 150 %  

Barnehage 
2 

108 plasser 150 %  

Barnehage 
3 

147 plasser  200 %  

RINGSAKER    

Barnehage 
1 

90 barn 200% I tillegg 50 % merkantil 
ressurs 

Barnehage 
2 

80 barn 200 %  i tillegg 42 % merkantil 
ressurs 

 

Med økt antall barn og voksne er det også et behov for å supplere garderobeplasser og bord/stoler 
til barna, samt garderobeplasser og IKT – utstyr til de ansatte. 

Granrudmoen barnehage har areal til å utvide med seks plasser og har lenge hatt et ønske om dette 
for å få en mer økonomisk bærekraftig drift.  Kommunen har i henhold til forskrift om tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager ingen plikt til å utbetale tilskudd til nye plasser dersom det er vurdert 
at det finnes nok barnehageplasser i kommunen.  Det reelle behovet i Øyer sogn tilsier at det er et 
behov for at Granrudmoen tar disse plassene i bruk og at det gis tilskudd for plassene. Det er viktig 
at vi sørger for et godt driftsgrunnlag for kommunens private barnehager, samt at det vil være 
gunstig også for Vidarheim barnehage om behovet for antall plasser kan dekkes i et samarbeid med 
Granrudmoen. Dette kan sikre mer optimal drift i begge barnehagene. 

Dulven barnehage på Tretten har også per i dag fire godkjente plasser som de ikke får tilskudd for. 
Dette må tas opp til ny vurdering dersom det oppstår tilsvarende behov for barnehageplasser på 
Tretten som i Øyer. Per i dag har alle med rett til plass som ønsker plass på Tretten fått innvilget 
dette. 

Vurdering: 
 
Øyer kommune har i forbindelse med hovedopptaket gitt et tilbud til de barna som har en lovfestet 
rett til barnehageplass. Og med dette er det behov for å øke antall plasser i Vidarheim barnehage. 

Rådmannen mener at det er grunn til å definere Vidarheim barnehage som en stor barnehage, og at 
det bør opprettes en stilling som assisterende styrer. Det er valgt å hente inn tall fra andre 
kommuner som et sammenligningsgrunnlag.  Vidarheim barnehage har per i dag en 40 % stilling 
ledig som pedagogisk leder på grunn av at to ansatte jobber i redusert stilling. Denne stillingen har 



det vist seg vanskelig å få tilsatt pedagogisk leder i, og barnehagen har derfor hatt dispensasjon fra 
utdanningskravet. Det er ønskelig å kunne kombinere denne stillingen med en 
administrasjonsressurs. Rådmannen foreslår derfor at det ansettes en assisterende styrer i 
Vidarheim barnehage i 60 % stilling. Vidarheim får fra høsten 2019 ca 90 barn og 130 plasser i bruk. 
Sammenlignet med tallene fra tilsvarende barnehager i andre kommuner mener rådmannen at en 
total administrasjonsressurs på 160 % er rimelig. 

Tabellene under viser de økonomiske konsekvensene for høsten 2019, samt helårsvirkning for årene 
fremover. 

Tabell 2 - Driftsutgifter   

 Høsten 2019 (5/11) Fra og med 2020 (helår) 

Økt bemanning  Vidarheim 
barnehage: 

1.130.000 2.490.000 

Økt foreldrebetaling 
Vidarheim barnehage: 

   152.000    330.000 

Økt tilskudd Granrudmoen 
barnehage: 

   265.000 (5/12)    635.000 

Sum 1.243.000 2.795.000 

 

Tabell 3 – Investeringsutgifter 
Vidarheim barnehage 

 

Garderobeplasser:    20.000 

Bord og stoler:  130.000 

Garderobeskap personale    30.000 

IKT – utstyr    50.000 

Totalt investeringsbehov  230.000 

 

Rådmannen ser at det er et behov for å gjennomgå prognosene for årene fremover, for å best mulig 
kunne planlegge behovet for barnehageplasser. Det tas sikte på å legge fram en sak knyttet til dette 
i forkant av behandlingen av økonomiplanen for 2020-2023. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar behovet for økt antall barnehageplasser til etterretning og 
tilleggsbevilger 1.243.000 kroner i henhold til tabell 2. Det bevilges 230.000 kroner til kjøp 
av utstyr i henhold til tabell 3.  

2. Det tas stilling til finansiering i forbindelse med behandling av kvartalsrapport for 1.kvartal.  



3. Drifts – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges fram for politisk behandling i 
forbindelse med budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023. 

 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann Kommunalsjef


