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Hva er det realistiske ledige arealene i barnehagene? Flere høringssvar påpeker at tallmaterialet vi
har fått er et teoretisk areal om hvor mange barn man teoretisk har plass til, men at dette ikke
samsvarer med realiteten. Vi etterspør derfor tallmateriale på faktisk lekeareal og det faktiske tallet
på hvor mange ledige plasser det er i barnehagene - ikke bare teoretisk areal. Er det mulig å forhøre
seg med styrere i alle barnehager om hvor mange plasser de faktisk har til overs?



Hva er antall barn med kontantstøtte i Drammen kommune og framskrivinger på dette - kan dette
ha innvirkning på antall ledige plasser?



Hvor stort er vikarbudsjettet og når ble dette sist sett på? Om det er noe til overs, er det mulig å
hente midler herfra for å spare inn noe?



Stemmer det at det nylig var midler til overs på digitaliseringsmidlene slik at flere barnehager hadde
fått nytt digitalt utstyr? Hvorfor ble ikke disse midlene i så fall tilført ramma eller overført til poster
med underskudd?



Er det ventelister for barn med særskilte behov? Hvordan vil nedleggelser påvirke denne gruppen?



Ser rådmannen for seg en situasjon der de private barnehagene kjøper opp de kommunale
barnehagene som eventuelt blir nedlagt? I et slikt tilfelle vil man være like langt med tanke på antall
barnehageplasser, men en mindre andel kommunale barnehager.



I kunnskapsgrunnlaget om barnehagebehov hovedutvalget fikk fremlagt i mai 2020 ble det skissert
kapasitetsutfordringer i flere av kommunedelene som rådmannen nå foreslår nedleggelse av
barnehager i. Hvordan har situasjonen snudd så drastisk?
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Svar


Hva er det realistiske ledige arealene i barnehagene? Flere høringssvar påpeker at tallmaterialet vi
har fått er et teoretisk areal om hvor mange barn man teoretisk har plass til, men at dette ikke
samsvarer med realiteten. Vi etterspør derfor tallmateriale på faktisk lekeareal og det faktiske
tallet på hvor mange ledige plasser det er i barnehagene - ikke bare teoretisk areal. Er det mulig å
forhøre seg med styrere i alle barnehager om hvor mange plasser de faktisk har til overs?

Svar: BASIL tallene fra 15.12.20 er faktisk leke- og oppholdsareal. Rådmannen mener derfor at dette er
det realistiske arealet. Noen barnehager har valgt å disponere arealet annerledes, og de vil derfor ikke
ha ledig areal til så mange barn som de er godkjent for. Det er opp til eier av barnehagen hvordan de vil
disponere det godkjente arealet.
Antallet ledige plasser i barnehagene er avhengig av flere forhold.
Har barnehagen ledig godkjent areal?
Ønsker eier å benytte dette arealet til flere barn?
Har eier ansatt pedagog slik at pedagognormen er oppfylt ved inntak av flere barn?
Har eier ansatt øvrig personale slik at bemanningsnormen er oppfylt ved inntak av flere barn?
I tillegg kommer praktisk tilrettelegging, plass i garderobe, plass til vogn, hensyn til øvrige barn etc.
Siden disse vurderingene gjøres i den enkelte barnehage, vil det være vanskelig å si noe konkret om hva
som er ledige plasser. Det vi kan si noe om er hvor mange barn som ut fra alder er forventet å slutte i
barnehagene i løpet av sommeren 2021 og dermed frigi plasser som andre barn kan benytte.
Per 15.12.2020 er det 1097 barn som skal starte på skolen høsten 2021, og dermed frigir sine
barnehageplasser (BASIL).


Hva er antall barn med kontantstøtte i Drammen kommune og framskrivinger på dette - kan dette
ha innvirkning på antall ledige plasser?

Svar: Dette er tall som må hentes fra NAV. Hvis flere små barn ønsker plass i barnehage vil nødvendigvis
søkningen øke, men det skal relativt store endringer til i samfunnet for å endre søkningen til barnehage
for barn i kontantstøttealder.


Hvor stort er vikarbudsjettet og når ble dette sist sett på? Om det er noe til overs, er det mulig å
hente midler herfra for å spare inn noe?

Svar: Vikarbudsjettet på korttidsfravær er på 2,5 % av budsjettet til grunnbemanning. Det skal dekke
korttidsfravær og fravær i arbeidsgiverperioden. Korttidsfraværet er statistisk høyere enn 2,5 % og det
er derfor ingen midler å hente her.


Stemmer det at det nylig var midler til overs på digitaliseringsmidlene slik at flere barnehager
hadde fått nytt digitalt utstyr? Hvorfor ble ikke disse midlene i så fall tilført ramma eller overført
til poster med underskudd?

Svar: Dette er investeringsmidler, ikke midler til drift. Kommunen har ikke anledning til å overføre
investeringsmidler til å dekke drift.
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Er det ventelister for barn med særskilte behov? Hvordan vil nedleggelser påvirke denne gruppen?

Svar: Nei. Denne gruppen vil ikke bli mer berørt av nedleggelsene enn andre barn.


Ser rådmannen for seg en situasjon der de private barnehagene kjøper opp de kommunale
barnehagene som eventuelt blir nedlagt? I et slikt tilfelle vil man være like langt med tanke på
antall barnehageplasser, men en mindre andel kommunale barnehager.

Svar:
Det er fri etableringsrett for barnehager, det betyr at de som ønsker det kan starte nye barnehager.
Barnehagemyndigheten må godkjenne nye barnehager for å sikre at de oppfyller lovkravene.
Barnehagemyndigheten skal også godkjenne om barnehagen skal få kommunalt tilskudd til driften.
Denne godkjenningen kan barnehagemyndigheten avvise med begrunnelse at det ikke er behov for nye
plasser i kommunen, og henvise til behovsanalyser etc. Det må gjøres en konkret vurdering av hver
enkelt søknad om kommunalt tilskudd. Ingen private barnehager i Drammen i dag driver uten
kommunalt tilskudd.



I kunnskapsgrunnlaget om barnehagebehov hovedutvalget fikk fremlagt i mai 2020 ble det
skissert kapasitetsutfordringer i flere av kommunedelene som rådmannen nå foreslår nedleggelse
av barnehager i. Hvordan har situasjonen snudd så drastisk?

Svar: Statistisk sentralbyrå, SSB, kommer annet hvert år med nye framskrivninger for befolkningsvekst.
Kunnskapsgrunnlaget for barnehagebehov fra mai 2020 ble basert på framskivningen fra 2018, som var
den sist fremlagte på det tidspunktet. Grunnlaget fra februar 2021 er basert på framskrivingen fra
august 2020. SSB skriver: “Årets framskrivinger gir en lavere befolkningsvekst enn tidligere år, kombinert
med en sterkere aldring. På grunn av reiserestriksjoner og andre forhold knyttet til COVID-19pandemien forventer vi spesielt lav innvandring i 2020 og 2021.”
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