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Senterpartiet har fått melding fra Svelvikposten om mangel på barnehageplasser i gamle Svelvik 
kommune. Vi ønsker oppdatering på barnehagesituasjonen i Svelvik og ønsker oss svar på følgende 
spørsmål? 
 

 Er det mangel på barnehageplasser i området gamle Svelvik kommune pr i dag? 

 Om så, skyldes mangelen feilberegning eller underdimensjonering? 

 Om feilberegning, vil rådmannen måtte justere behovsanalysene fremover, slik at vi sikrer et 
tilbud i Svelvik årene fremover? 

 Om justering av antatt behov i gamle Svelvik, vil kommunen måtte investere i nye 
barnehageplasser? 

 
Svar 
 
I Drammen kommune er det en overkapasitet av barnehageplasser. Framskrivinger viser en nedgang i 
barnetallet i kommunen. Barnehagene sett under ett har mye ledig areal for å kunne ta inn flere barn, 
men ikke alltid i den barnehagen foreldre har prioritert. Kommunen bestreber seg på å gi alle plass i de 
barnehagene de ønsker, men det kan i noen tilfeller være utfordrende. 
 
Den enkelte barnehage har fra år til år noe varierende søkning, og i år kan det se ut som Berger 
barnehage ikke klarer å gi tilbud til ett barn som søker dem som tredjeønske. Dette må sees på som 
innenfor dimensjoneringen for barnehageplasser, og skyldes derfor ikke underdimensjonering. 
 
Hovedopptaket for barnehageåret 2021/22 pågår frem til 1.juni. Det er først etter denne dato det vil 
komme frem status på plasser. Per 07.05.21 står det igjen ett barn med postadresse i gamle Svelvik 
kommune på ventelisten med rett til plass.  
 
Etter 01.06.21 åpnes det for tildeling av plasser til barn som har søkt etter fristen til hovedopptaket, og 
som etter lovverket ikke har rett til plass. Her kan det være flere barn med postadresse i gamle Svelvik, 
det vites ikke per dags dato. 
 
Etter hvert hovedopptak foretas det en evaluering, og det meldes tilbake til HU hvor det har vært press 
på plasser og hvor det har vært overskudd av plasser. Dette er med i vurderingen av behovet for plasser 
fremover. 
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Behovsanalysen skal være et levende dokument, som skal gi grunnlag for å dimensjonere 
barnehageplasser best mulig i forhold til behovet, og oppdages det store avvik mellom analysen og det 
reelle behovet vil det være naturlig å lage en oppdatert analyse. En eventuell justering av analysen vil 
kunne gi pekepinn om behov for å endre barnehagestrukturen i kommunen.  Det er per i dag ingen 
indikasjoner på behov for justering av behovsanalysen. 
 


