
Politisk sak: Nedskalering av 
barnehageplasser



Innhold

1. Presentasjon av fakta på kommunenivå

2. Kort Presentasjon av mulige løsninger for nedskalering i økonomiperioden 
(konsekvenser av 7 millioner)

3. Presentasjon av fakta kommunedel Konnerud

4. Prosess til drøfting i HU for involvering av nedskalering for 2021

5. Prosess til drøfting i HU for involvering i en langsiktig plan for nedskalering



Demografi, pr. aldersgruppe i kommunen

• Nedgang i de to yngste 
aldersgruppene

• Svak økning i yrkesaktiv alder

• Markant økning i de eldste 
aldersgruppene

• Sterkest økning i aldersgruppen 
80 år og oppover

Årlig 
endring

2021 2022 2023 2024 2025

0-5 år - 1,7% - 1,4% - 1,3% - 1,5% - 0,3%

6-15 år - 0,4% - 0,8% - 0,8% - 0,3% - 1,7%

20-66 år 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%

67-79 år 2,6% 2,2% 2,0% 1,7% - 0,1%

80+ år 1,8% 2,3% 3,5% 3,8% 7,4%



Demografijusteringer i økonomiplanen

• Reduksjon i antall barn i 
barnehage og antall 
elever i grunnskolen 
sammenlignet med 
2019-nivå

• Vekst i antall brukere
innenfor P05 og vekst
i de eldste alders-
gruppene

Tiltak (tall i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P01 Elevtall - 5.000 - 15.300 -25.200 - 29.300

P02 Barnetall (korrigert) - 6.000 - 12.000 - 18.000 - 24.000

P05 Økt vedtaksvolum 15.400 22.000 22.000 20.900

P06 Netto 
velferdsteknologi

10.700 10.800 12.200 12.900

P06 Hjemmetjenester 5.000 10.000 15.000 25.000

P06 10 plasser ved Svelvik 
sykehjem

8.500 8.500 8.500 8.500

Sum justeringer 28.600 30.000 26.500 32.000



Befolkningsframskrivning hele kommunen

Basert på SSBs MMMM fra 2019-2032 (mørkeblå= barnehagebehovsanalysen) og 2021-2036 (lyseblå).
Stiplet linje er skille mellom historikk og framskriving



Økonomiplanen 2021-2024
Demografi:

I politisk plattform legges det vekt på at kommunen skal ha full barnehagedekning der 
familiene skal tilbys barnehageplass med utgangspunkt i hvor de bor. Barnehageloven 
legger vekt på at foreldrenes ønsker skal være retningsgivende for tildeling av plass.

Overordnede befolkningsprognoser tilsier at det ikke vil være behov for ny 
barnehageutbygging de nærmeste årene. Det vil derimot være behov for å gjennomgå 
eksisterende barnehager og vurdere effektivisering av driften og å ta ned 
barnehageplasser.

Drammen skal redusere med 61 barnehageplasser fra 2020 til 2021.

Nye befolkningsprognoser fra SSB viser en nedgang i antall barnehagebarn. For den 
kommende planperioden forventes en nedgang i barnehagebarn på 244 barn. Dette 
antallet tilsvarer omtrent 24 millioner kroner.

Siden 86-87 i økonomiplanen 



Fakta om barnehager på kommunenivå

• 84 barnehager, hvorav 36 kommunale

• Gjennomsnittlig 65 plasser i kommunal 
barnehage

• Omlag 4900 barn i barnehagene

• 89% av barn i alder 1-5 år går i 
barnehage

• Alle kommunedeler har flere 
barnehager, både kommunale og 
private

• Godkjent kapasitet til omlag 5300 barn



Demografi i barnehage

• Nedtrekk på 61 barn i 2021

• Nedtrekk for 244 barn i 
økonomiplanperioden

• Forventet nedgang i 
barnepopulasjonen frem til 2023

• Svak økning i barnepopulasjonen 
frem til 2035, hvor den når 
dagens populasjonstall

SSB aug 2020



Historisk overkapasitet i 
drammensbarnehagene

• Barnetallet i barnehagene har gått 
ned de siste årene.

• Fra 2016 til 2019 en nedgang på 
220 barn

• Ikke avviklet kommunale 
barnehager i de sammenslåtte 
kommunene de 8 siste årene, kun 
regulert antallet avdelinger.



Mulige handlingsalternativer for å møte
nedskalering av barnehageplasser
Rådmannen presenterer tre mulige 
handlingsalternativ:

• Redusere antallet avdelinger i utvalgte 
kommunale barnehager

• Redusere antallet plasser i alle 
kommunale barnehager

• Legge ned kommunale barnehager



Alternativ 1 – Legge ned barnehager
Gevinster

• Sparer byggrelaterte kostnader

• Sparer lønnskonstander på styrer

• Ansatte og barn flyttes over til andre, nærliggende barnehager

• Nærliggende barnehager får, i større grad, utnyttet sin kapasitet. Dvs at de i 
større grad fyller opp barnehagene ved hovedopptak.

Utfordringer

• Barn og ansatte må flyttes

• Lengre avstand mellom barnehagene

• Noen får lengre reisevei

• Kan være utfordrende å starte opp igjen ved behov



Alternativ 2 – stenge avdelinger
Gevinster

• Fyller opp ledige plasser i andre barnehager

• Lett å starte opp igjen hvis behovet øker

• Barnehager opprettholdes

Utfordringer

• Barn og ansatte må flyttes

• Noen får lengre reisevei

• Stor usikkerhet for foreldre at det må vurderes kontinuerlig om avdelinger skal bestå

• Dersom flere barnehager i samme bydel må legge ned en avdeling, kan man måtte 
flytte barna ut av kommunedelen

• Driftstilskudd vil bli lavere, og det økonomiske handlingsrommet i den enkelte 
barnehage blir mindre



Alternativ 3- avvikle plasser i alle 
barnehager (Ostehøvelprinsippet)
• Gevinster

• Alle barnehager opprettholdes

• Få eller ingen barn må flyttes

• Utfordringer

• Kan risikere å stå med for lite kapasitet i enkelte kommunedeler

• Barn og personal må flytte

• Kan bli uforutsigbart

• De minste barnehagene må styrkes bemanningsmessig ut over norm for å dekke 
åpningstiden.

• Kan bli et lite fagmiljø og vanskeligere å holde jevn kvalitet



Økonomisk innsparing av nedleggelse av 
barnehage med 50 barnehageplasser

• DIREKTE EFFEKT

• Styrer, like under 1,0 mill kr (inkl. sosiale utgifter)

• Bygningsrelaterte utgifter omtrent 0,8 mill kr (deler av utgiften føres andre steder 
enn P02, men legges til ved beregning av tilskudd til private barnehager)

• INDIREKTE EFFEKT (innsparing tatt på demografinedtrekket på 6,0 mill kr)

• Optimalisere ressursbruk

• Forutsigbarhet for de kommunale barnehagene ved hovedopptak

• Stabilitet blant de ansatte gjennom hele året



Konsekvenser av å ikke gjøre noe

• 244 færre barn i ØP-perioden betyr 
mye ledig kapasitet i våre barnehager  i 
tillegg til den overkapasiteten vi har i 
dag

• Det er ikke økonomisk handlingsrom til 
å ha ledig kapasitet

• Stort merforbruk i programområdet 



Konnerud kommunedel

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/barnehage/barnehagene-i-drammen/

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/barnehage/barnehagene-i-drammen/


Befolkningsframskrivning 1-5 åringer
Konnerud kommunedel, SSB 2020

• Basert på SSBs MMMM fra 2019-2032 (mørkeblå= barnehagebehovsanalysen) og 2021-2036 (lyseblå).

• Stiplet linje er skille mellom historikk og framskriving



SSB 2020 om kommunedel Konnerud

SSB 2020
• Nedgang i barnetall frem til 2023, 

deretter svak økning.
• Kommunedelen vil ikke benytte all 

kapasitet før etter 2036 med 
dagens dekningsgrad.

Oppsummering
• Kommunedelen har betydelig 

overkapasitet på barnehageplasser 
gjennom hele perioden



Konnerud barnehage
• Barnehagen har hatt ledige plasser etter hovedopptaket og utover høsten de siste årene

• Det er ytterligere tre kommunale barnehager i kommunedelen som kan ivareta barna fra 
Konnerud barnehage. Det kan ikke gjøres i samme grad ved nedleggelse av Solhaugen 
eller Jordbrekkskogen barnehage, siden de har flere barn.

• Innsparingstiltak 
• Byggrelaterte kostnader på ca. 800.000,- i året + styrerstilling (like under 1 million)

• Svensedammen barnehage kan sammenlignes med Konnerud barnehage i forhold 
til størrelse, men

• Svensedammen har en avdeling for multifunksjonshemmede barn som 
Drammen kommune har behov for å videreføre.

• Svensedammen har et bygg som er vurdert å være i meget god stand.



Til drøfting HU oppvekst og utdanning

• Medvirkningsprosess for nedskalering av barnehageplasser i hele 
økonomiplanperioden

• Medvirkningsprosess for nedskalering av barnehageplasser i 2021



Medvirkningsprosesser om nedskalering av 
barnehageplasser i økonomiperioden

• Alternative løsninger for å møte demografinedtrekk og nedskalering av 
barnehageplasser i økonomplanperidoen sendes på høring våren 2021.

• Strategi for nedskaleringer utarbeides på bakgrunn av høringssvarene høsten 
2021

• Politisk sak om konkretisering av strategien legges fram senhøstes 2021



Medvirkningsprosesser om nedskalering av 
barnehageplasser for 2021

27. januar 
Saken drøftes i hovedutvalget  

28.01 – 14.02 
Høringsrunde med mulige aktører:  FAU i barnehagene i kommunedelen som er berørt + andre som det 
politiske miljøet ønsker skal bli hørt  

15.februar 
Politikerne får tilsendt høringsinnspillene  

17 . Februar
Ekstraordinært HU med beslutning for 2021  

25. Februar
Søknadsfrist for eventuelle søkere som må omplasseres (opptaket er 1. mars) 


