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Søknad

Søknadsnr. 2022-0028 Søknadsår  2022 Arkivsak

Støtteordning Ekstraordinært næringsfond ifm Tretten Bru

Prosjektnavn Søknad om støtte til dekning av ekstra utgifter ifm brukollapsen Tretten Bru

Kort beskrivelse

Etter brukollapsen på Tretten opprettet barnehagen en avdeling i Misjonshuset på østsiden av elva for

å lette hverdagen for familiene som bor på den siden. Dette medfører ekstra løpende kostnader for

barnehagen til husleie, strøm og renhold. I tillegg fikk vi ekstra kostnader til gjerde og brannvern ved

oppstarten.

Beskrivelse

Vi søker om støtte til å dekke ekstra utgifter knyttet til opprettelsen av en avdeling i Misjonshuset på

østsiden av Lågen. Avdelingen ble opprettet for å gjøre hverdagen for 12 av våre barn m/familier så

enkel som mulig i en krisetid for Trettensamfunnet. Opprettelsen av avdelingen medfører løpende

ekstra kostnader for barnehagen i tillegg til engangskostnader knyttet til søknaden om godkjenning av

lokaler og uteareal.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier  Dulven friluftsbarnehage SA
Org.nr:971497580

dulven.barnehage@gmail.com

Bjørnstadvegen 6
2635 TRETTEN

94056808

Antall årsverk (heltid/deltid): 4/ 3
Kontakt Tora Kristin Frøyse

dulven.barnehage@gmail.com
Bjørnstadvegen 6
2635 TRETTEN

94056808

Prosjektleder  -
-

- -

Prosjektbeskrivelse



RF13.50  – www.regionalforvaltning.no

- 2 -

Bakgrunn

15.  august  2022  kollapset  Tretten  bru.  Dulven  friluftsbarnehage  er  en  liten  privat  foreldreeiet  

barnehage  beliggende  i  Musdal  på  vestsiden  av  Tretten.  Brukollapsen  medførte  at  ca.  halvparten  av  

våre  barn(12  av  22)  fikk  en  veldig  lang  omveg  for  å  komme  fram  til  barnehagen.  Flere  familier  fikk  

mellom  1  og  1  1/2  times  ekstra  kjøretid  hver  dag,  og  noen  familier  fikk  ikke  hverdagen  til  å  henge  

sammen.  Styret  og  samarbeidsutvalget  i  barnehagen  vedtok  i  et  felles  møte  den  18.08.2022  å  søke  

kommunen  om  godkjenning  til  å  opprette  en  avdeling  for  de  berørte  familiene  i  Misjonshuset  på  

østsiden  av  elva.  Etter  noen  ukers  saksbehandling  ble  søknaden  godkjent,  og  vi  startet  opp  i  

Misjonshuset  på  Tretten  den  26.09.2022.  

For  å  få  godkjent  utearealene  måtte  vi  sette  opp  nytt  gjerde  på  deler  av  eiendommen.  Det  medførte  

ekstra  kostnader  i  form  av  gjerdestolper,  gjerde  og  gjerdekramper.  Inne  måtte  vi  gjøre  noen  

brannverntiltak  som  medførte  kostnader.  

Å  flytte  halve  barnehagen  til  andre  lokaler  medfører  også  en  del  løpende  ekstra  kostnader.  Vi  må  

betale  husleie  for  lokalene  på  kr.  5500  pr.  mnd.,  vi  får  ekstra  fyringsutgifter  til  strøm  og  ved,  vi  får  

ekstra  kostnader  til  renovasjon  og  vi  får  ekstra  kostnader  til  renhold.

I  den  tiden  vi  har  delt  barnehage  med  to  fysisk  atskilte  avdelinger  er  vi  ekstra  sårbare  i  forhold  til  

bemanning  i  og  med  at  vi  må  være  mange  nok  på  jobb  for  at  barna  skal  ha  en  trygg  og  god  hverdag.  

Det  medfører  økt  bruk  av  vikar.

Effektmål

Resultatmål

Måleindikatorer

Aktiviteter

Målgrupper

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato:  -  Sluttdato:  -  Milepælsplan  vedlagt  søknad:  Nei



RF13.50  – www.regionalforvaltning.no

- 3 -

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt  offentlig  støtte  tidligere:  Ja

Driftstilskudd  fra  kommunen  til  ordinær  drift  av  barnehagen

Mottatt  bagatellmessig  støtte  de  tre  siste  regnskapsårene: Nei

Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Ekstrakostnader  Renhold   12  000   16  000   28  000
Engangskostnader  knyttet
til  godkjenningsprosessen   5  700   5  700
Husleie  Misjonshuset   16  500   22  000   38  500
Renovasjon  Misjonshuset   2  550   3  400   5  950
Strøm  Misjonshuset   4  200   6  000   10  200
Ved  Misjonshuset    800    800   1  600

Sum  kostnad 41  750 48  200 89  950

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Søke  støtte  fra  
næringsfond   41  750   48  200   89  950

Sum  finansiering 41  750 48  200 89  950

Geografi

3440-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Resultatregnskap  og  balanse  pr.  31.10.2022.pdf  1  075  525 15.11.2022

Resultatregnskap  og  balanse  pr.  31.12.2021.pdf   910  244 15.11.2022


