Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 15.03.2018
Oppvekstutvalgets behandling:
Oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad redegjorde for sakens innhold.
Drøftingsspørsmål som kom opp i møtet:
 Hvis en stor del av Vanvikans barnehagetilbud plasseres på Amborneset, kan det bli mye
kjøring på mange av foreldrene. Er det en god løsning?
 Hvor stor må barnehagen være for at det skal være økonomisk forsvarlig å bygge og
drive den? Dette opplever ikke utvalget at de har gode nok opplysninger om.
 Er det de private eller de kommunale som skal ta risikoen ved å bygge for stort? Hva skjer
hvis en privat barnehage velger å legge ned pga. dårlig økonomi? Da må kommunen
likevel skaffe et barnehagetilbud til alle barn med rett til plass.
 Hvordan bør fordelingen være mellom Vanvikan sentrum og Amborneset. Er det lurt å
øke antall barnehageplasser på et sted der det bor få barn? Kan en legge inn et premiss
om at barnehagen skal legges til Vanvikan, for å unngå unødvendig pendling til og fra
barnehagen? Det er vel i Vanvikan det er planer for boligbygging, ikke på Amborneset?
 Vi må ha fokus på et godt samarbeid mellom private og kommunal barnehage.
Forslag fra Sigrid Gilleberg (SV) til nytt punkt 3:
Med bakgrunn i behov for investering i nytt barnehagebygg, kan Borgly barnehage utvides til 36
ekvivalenter. Dette forutsetter at det inngås en langsiktig avtale om at barnehagen ikke tar inn
barn uten rett på plass, med mindre de blir bedt om det av barnehagemyndigheten.
Punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Punkt 3 i rådmannens innstilling ble stilt opp mot Gillebergs forslag. Gillebergs forlag ble vedtatt
mot to stemmer (Langmo og Ramdal).
Oppvekstutvalgets forslag til vedtak:
1. Det er relativt stor ledig kapasitet i de to barnehagene i Vanvikan krets i dag.
2. Prognosen for befolkningsutviklingen i Vanvikan krets 2018-2040 viser en kraftig nedgang
i aldersgruppa 0-5 år fram mot 2022. I følge prognosen kommer barnetallet ikke tilbake til
utgangspunktet i 2017 i løpet av perioden 2018-2040.
3. Med bakgrunn i behov for investering i nytt barnehagebygg, kan Borgly barnehage
utvides til 36 ekvivalenter. Dette forutsetter at det inngås en langsiktig avtale om at
barnehagen ikke tar inn barn uten rett på plass, med mindre de blir bedt om det av
barnehagemyndigheten.
Verbalforslag:
Borgly barnehage oppfordres til å komme med et notat i forkant av kommunestyremøtet 24.
april, der de redegjør for alternative plasseringer og økonomi knyttet til det foreslåtte antall
ekvivalenter.
Saken går videre til kommunestyret for endelig vedtak.

