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1) I hvilken grad har administrasjonen tatt innover seg planlagte og kommende etableringer av boliger 

for de barnehager dette gjelder? 
 

2) Om det er slik at det er planlagt tilbud om flere boliger i de berørte områder, har det blitt vurdert 
om eventuelle påvirkninger en nedleggelse vil ha for kommunens ønske om å få flere 
småbarnsfamilier til å etablere seg i kommunen? 
 

3) Når det gjelder Langløkka barnehage spesifikt, så ligger det en investeringsplan på 20 millioner, som 
i sin tur er vurdert som nødvendig. 
a) Er det vurdert om den nødvendige investeringen på noen måte kan gjøres rimeligere? (Ref. 
Krokstad sykehjem). 
 
b) Hvor lenge kan denne barnehage eventuelt opprettholde sin drift uten at den utbedres, eller at 
investeringene fordeles utover i årene som kommer? 
 
c) Hvilken sannsynlighets vurdering er gjort for det initialt planlagte investeringsbehov? 
 

4) En viss overkapasitet bør vurderes for å sikre at tjenester er tilgjengelig for småbarnsfamilier når det 
behøves. Hvilken eventuell overkapasitet har her vært vurdert som nødvendig? 
 

5) Hvilke fremtidige planer eksisterer for eiendommene dette vil kunne gjelde, og om i ingen konkrete 
planer per i dag, hvilke kriterier vil være naturlig å skulle legge til grunn? 
 

6) Om en i denne omgang vedtar å legge ned barnehager/plasser, hvilke nødvendige investeringer vil 
gjøre seg gjeldende for å få re-etablert eventuelle nye barnehager med dagens kostnadsnivå? 
 

7) Hvilke vurderinger er gjort i at potensielt nedlagte kommunale barnehager vil i sin tur overtas av 
private aktører?   
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Svar 
 

1. Behovsanalysen fra 2021 viser at det selv med boligutbygging i de områder hvor det er foreslått 
å redusere antallet barnehager vil det være kapasitet til å ivareta forventet antall barn.   
Framskrivinger knyttet til bolig- og befolkningsutvikling baserer seg på beregninger av hva som  

 kan bli en sannsynlig utvikling, gitt ulike forutsetninger. For framskriving av befolkningstall for  
 ulike geografiske områder i Drammen kommune (kommunedeler, skoleinntaksområder,  
 omsorgsdistrikter) kombineres to ulike matematiske modellberegninger i framskrivnings- 
 verktøyet KOMPAS: En basert på «trendflytting» og en basert på «boligtilbud» 

 
  

2. Administrasjonen har vurdert behovet slik at det fortsatt vil være tilstrekkelig barnehageplasser 
i kommunedelen også ved nybygging. Ved å ha tilstrekkelig antall barnehageplasser mener 
administrasjonen at kommunen fortsatt vil være attraktiv for småbarnsfamilier med tanke på 
muligheten til å få barnehageplass. 

 
3. a.  Arbeidstilsynet gjorde etter et tilsyn et vedtak den 13.12.2017 om pålegg for å løse flere 

forhold i Langløkka barnehage. Det er tidligere søkt forlengelse av dispensasjoner til fortsatt 
barnehagedrift i moduler, men bygningsmyndighetene har sagt at det ikke vil gis videre 
dispensasjon for barnehagedrift i midlertidige moduler, og at eneste farbar vei er å bygge ut 
barnehagen, eventuelt omsøke paviljong som permanent bygg som en del av barnehagen. Det 
er planlegging av dette arbeidet som nå er igangsatt. Kostnadene for denne utbedringen er ikke 
klarlagt så langt i prosessen, men den er stipulert av Drammen Eiendom å ligge i størrelsesorden 
20 millioner. 

 
  b. Utbedringene må ferdigstilles i løpet av 2021. 
 

c. Barnehagen og Drammen Eiendom har kommet til at pålegget best imøtekommes ved å bygge 
  ut barnehagen med ekstra arealer. Planene er forelagt arbeidstilsynet som har bidratt med  
 nødvendige justeringer. 

Konkurransegrunnlag og byggesøknad er under utarbeidelse. I byggeperioden etableres  
 barnehagen midlertidig på Bjørkedokk. Drammen Eiendom søker om tillatelse til å oppføre  
 midlertidige paviljonger i utbyggingsperioden. 

 
4. Overkapasitet er til en viss grad nødvendig. Administrasjonen har vurdert at det etter en 

nedleggelse av 174 kommunale barnehageplasser fortsatt vil være overkapasitet på 
barnehageplasser i kommunen. 
Fra 2013 og fram til 2020 har det blitt 341 færre barn i barnehagene og det er lagt ned ca  

 100 barnehageplasser. Det vil si at det er et overskudd på om lag 200 plasser i dag, fra 2019 til 
 2020 sank antallet barn i barnehagene med 60 barn, i tillegg peker framskrivningene på at  
 det vil bli 60 færre barn i barnehagene hvert år i økonomiplanperioden. Til sammen gir dette en 
 betydelig overkapasitet på barnehageplasser. Rådmannen mener disse tallene viser at det  
 fortsatt vil være overkapasitet på barnehageplasser også i årene fremover, selv med nedleggelse 
 av de foreslåtte plassene. 

 
5. Det foreligger per dags dato ingen konkrete planer for byggenes bruk fremover. Drammen 

Eiendom er i gang med arbeidet, men avventer eventuelle vedtak før det gjøres konkrete 
vurderinger. Hvilke kriterier de ønsker å benytte er ikke klart per dags dato. 
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6. Etablering av en ny barnehageplass er av Rambøll i 2017 beregnet til kr. 0,4 millioner ved 

nybygging. Tallet er basert på etablering av en barnehage med 70-80 plasser. Hva kostnadene vil 
være ved å re-etablere en kommunal barnehage i et tidligere barnehagebygg har vi ikke 
estimater for per nå. 

 
7. 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 i 
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. Et slikt vedtak kan 
ankes til Statsforvalteren.  
Ingen private barnehager i Drammen i dag driver uten kommunalt tilskudd.  

 


