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1.  Status barnehagedekning  
Barnehagene rapporterer antall barn i barnehagen gjennom årsmelding 15. desember hvert 
år, med bruk av heltids- og deltidsplasser. Barn under tre år teller som to plasser i 
barnehage. Framskrevet tall per 15.12.2019 viser følgende:  
 
  

Barnehage 
Antall 
barn 

Under       
3 år Over 3 år 

Godkjente 
plasser 

Heltid 
under 3 

år 
Heltid 

over 3 år 
Mosjordet 42 17 25 60 16 23 
Vidarheim 91 34 57 126 30 55 
Dulven 29 12 17 40 8 14 
Hågåsletta 56 15 41 72 15 41 
Granrudmoen 33 9 24 42 9 24 
Sum 251 87 164 340 78 157 

Tabell 1: Barnehagedekning i Øyer per 15.12.2019 

Før barnehageopptaket for barnehageåret 2019/2020 var alle barnehagene fulle. Etter 
opptaket var det behov for utvidelse av antall barnehageplasser. Alle barnehagene i Øyer 
sogn er per 15.12.19 fulle. Det er noen ledige plasser i Mosjordet barnehage. 

2. Befolkningsutvikling  
Fødselstallene har vist en synkende trend siden 2007, men pga. tilflytting har ikke antall barn 
i barnehagealder gått ned tilsvarende.  Fra 2015 har fødselstallene igjen økt, noe som har 
gitt seg utslag blant annet i økt behov for barnehageplasser. 
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Tabell 2: Fødselstall i Øyer 2000-2019 (Kilde SSB) *foreløpige tall 2019 
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I tabellen under vises framskrevet folkemengde i Øyer etter middels nasjonal vekst 
sammenlignet med SSB sitt alternativ for lav nasjonal vekst. 
 

Framskrevet folkemengde  
0521 Øyer Middels nasjonal vekst (MMMM) 
Alder 2019 2020 2022 2024 
1 år 52 50 51 52 
2 år 62 53 52 53 
3 år 47 63 53 54 
4 år 48 48 55 54 
5 år 52 48 64 54 
Totalt 1-5 år 261 262 275 267 
Lav vekst 261 259 265 246 
Differanse 0 -3 -10 -21 
Tidligere framskrivning 241 252   

 
Tabell 3: Befolkningsframskriving Øyer 2019-2024 

 

3. Faktorer som påvirker framtidig behov 

3.1. Lovfestet rett til plass 
Fra 2009 ble rett til barnehageplass lovfestet. Barnehagelovens § 12a sier: 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage […]. 
Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn som fyller ett år i 
september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass har etter søknad 
rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år […]. 
 
Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kommunens minimumsforpliktelse. Retten 
kan om ønskelig utvides til å gjelde alle barn som det søkes om plass til. 

 
Det er ingen nedre aldersgrense for når retten til barnehageplass inntrer for barn med rett til 
prioritet. Dette er barn med nedsatt funksjonsevne, eller barn med vedtak fra barnevernet. 

 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Barnet er bosatt i den 
kommunen det har bostedsadresse. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass ved å 
tilby en plass innenfor kommunegrensen, selv om plassen ikke er i den barnehagen 
foreldrene ønsket seg. Ved tildeling av plass i barnehage med religiøs profil er det særlig 
viktig at kommunen tar hensyn til familiens ønsker. 
 

3.2. Finansiering av ikke-kommunale barnehager 
Fra 2011 ble barnehagesektoren en del av rammefinansieringen til kommunene, og 
kommunene overtok samtidig finansieringsansvaret for ikke-kommunale barnehager. 
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Kommunen plikter å sørge for likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale 
barnehager, og den nye finansieringsmodellen sikrer at ikke-kommunale barnehager får 
tilsvarende tilskudd som de kommunale barnehagene per heltidsplass. 
 
Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente ikke-kommunale barnehager i 
kommunen, forutsatt at barnehagen ble godkjent, eller søkte om godkjenning før 1.1.2011. 
Dersom barnehager søker om ny/endret godkjenning er det opp til kommunen å vurdere om 
en slik utvidelse skal finansieres.  
 
Retten til barnehageplass og rammefinansiering av barnehagesektoren har konsekvenser for 
den enkelte kommune. Å sikre at kommunen har nok barnehageplasser til alle med rett, og 
samtidig unngå overkapasitet, er en utfordring. De private barnehagene deltar i samlet 
opptak, men har mulighet til å ha egne opptakskriterier. De kan prioritere barn av ansatte og 
søsken, foran lovkravet om rett til plass, og kommunen vil fortsatt ha finansieringsplikt. 
Videre kan de private barnehagene ta inn barn fra andre kommuner. Kommunen har også 
finansieringsplikt for disse plassene, med refusjon fra kommunen der barnet er 
folkeregistrert.   
 

3.3. Bruksmønster  
KOSTRA-tall viser at i 2018 var andelen barn i aldersgruppa 1-5 år med barnehageplass i Øyer 
kommune 90,4 %. Andelen har variert noe de siste fem årene, men har vært økende fra 
2001. I aldergruppa 3-5 år har 99,3 % barnehageplass, mens av barna som er 1-2 år har  
78,6 % barnehageplass.   
 
Etterspørsel etter deltidsplasser har gått ned de siste årene, og en ser endring siden forrige rullering 
av drifts- og investeringsplanen. To av kommunens barnehager har bare fulle plasser, begge i Øyer 
sogn, mens det fortsatt er noen deltidsplasser i de øvrige. Fordelingen er i dag slik: 

2 dager 3 dager 4 dager 5 dager 
0,0 % 3,0 % 4,7 % 92,4 % 
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4. Framtidig plassbehov 
 
Framtidig plassbehov er beregnet etter to alternativer for befolkningsutvikling;  
 

 Alternativ 1: Øyer følger middels nasjonal vekst (MMMM) 
 Alternativ 2: Øyer følger lav nasjonal vekst (LLML) 

 

2019 2020 2022 2024 
Alder MMMM LLML MMMM LLML MMMM LLML MMMM LLML 
1-2 år 187 187 169 164 169 157 172 157 
3-5 år 147 147 159 159 172 169 162 150 

Sum 334 334 328 323 341 326 334 307 
Antall plasser 335 335 335 335 335 335 335 335 
Endringsbehov -1 -1 -7 -12 6 -9 -1 -28 

 

Tabell 4: Anslått behov for barnehageplasser i Øyer 2020-2023 

I beregningen er det lagt til grunn kun bruk av heltidsplasser. Dekningsgrad for 1-2 åringene er 
forutsatt å være 82 %. Fortsatt bruk av deltidsplasser vil være en “buffer” i framtidig behov.  

Sammenlignet med befolkningsframskrivningene som lå til grunn i drifts- og investeringsplanen for 
2015 – 2018 ligger befokningsutviklingen i gruppen 1 – 5 år godt over det som var forutsatt etter 
alternativet middels nasjonal vekst. Administrasjonenes anbefaling er derfor å bruke det alternativet 
i beregningen av behovet for barnehageplasser. 

 

5.  Anbefalinger 
 
I henhold til prognosene i kapittel 4 er dagens antall barnehageplasser tilstrekkelig i 
perioden fram til 2024. Det kan forventes en nedgang i behovet med sju plasser 
barnehageåret 2020/2021, men fra og med 2022 ser vi at behovet er på omtrent samme 
nivå som for barnehageåret 2019/2020. 
 
Vidarheim barnehage er den barnehagen som har hatt de største utvidelsene de siste årene. 
Det er signalisert at det ikke er rom for ytterligere utvidelse uten en ombygging. Det foreslås 
derfor at drifts- og investeringsplanen for barnehage rulleres hvert andre år. Dette er for å 
fange opp eventuelt store endringer i behov på et tidlig tidspunkt slik at eventuelle 
investeringer kan planlegges og gjennomføres. Ved neste rullering bør møtefasiliteter og 
kapasitet på arbeidsrom på Vidarheim barnehage vurderes.


