
Høring - Barnehagestruktur og handlingsalternativ 

Rådmannen i Drammen kommune sender med dette kunnskapsgrunnlag om barnehagestruktur og 

handlingsalternativer på høring.  

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet i februar 2021 på oppdrag fra hovedutvalget for oppvekst og utdanning og 

består av to deler.   

Kunnskapsgrunnlaget del 1 og 2 kan leses her: 

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=100780189 

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=100780186 

Bakgrunnen for kunnskapsgrunnlaget er forventet endring og nedgang i folketallet i alder 1-5 år i kommunen. 

Det vil bli behov for å nedskalere tilbudet i de kommunale barnehagene og kunnskapsgrunnlaget legger frem 

ulike handlingsalternativer for dette. 

Kunnskapsgrunnlaget gir en faktabasert situasjonsbeskrivelse av demografiutvikling og kapasitet i 

Drammensbarnehagene.  De private barnehagene er med i oversikten over total kapasitet i den enkelte 

kommunedel for å vise helhetsbilde. Kommunen har ingen styringsrett over kapasitetsutnyttelsen til de private 

barnehagene. 

Rådmannen ber om høringsinstansenes kommentarer og innspill til de foreslåtte handlingsalternativene. 

Rådmannen ønsker spesielt høringsinstansenes uttalelser om følgende forhold: 

• Hvilke hensyn er viktig å ta når man vurderer barnehagestrukturen i en kommune?  
            Dette kan være nærhet, antall og størrelse 
 

• Er det lokale forhold som bør hensyntas i vurdering av barnehagestruktur i den enkelte       
kommunedel? Dette kan være skolekrets, gang- og sykkelavstander 
  

• I hvilken grad gis det mulighet for bruk av kollektivtrafikk ved henting/levering til barnehagene i 
kommunedelen, og er det muligheter for å kombinere levering med bil og kollektiv til jobb?  

  

• Dersom du/din barnehage/FAU/SU fikk mulighet til å bestemme hvordan innsparingene og 

nedtrekkene i barnehage skulle foregå, hva ville du foreslått som løsning? 

 

• Hvordan påvirker kommunens planlagte nedskalering av barnehageplasser hvilke barnehager du/dere 

vil søke opptak i? 

 

• Hvordan vurderer du/din barnehage/FAU/SU følgende kvaliteter i forbindelse med barnehagene; 

lokasjon, størrelse, kollektivtransport, og skolekretser. 

Vi ber om at høringsinnspillene merkes med “Høringssvar barnehagestruktur. Sak 21/09018” og sendes 

kommunepost@drammen.kommune.no. innen 01.03.2021 

Vi ber videre om at det fremkommer tydelig av uttalelsene om kommentarene er generelle og /eller om de 

knytter seg til de konkrete tiltakene som foreslås.  

Høringssvar er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven, og høringssvarene vil bli publisert. 
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