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Foreldre ved Konnerud barnehage mottok 13.01.21 brev fra virksomhetsledere i kommunen, med 
informasjon om at fra og med 2.juli ville barnehagen opphøre og det ville være nødvendig å søke ny 
barnehageplass for samtlige 43 barn. 
 
Forklaringen på nedleggelsen er knyttet til befolkningsprognosene, det er tidligere forklart at disse 
prognosene ikke tar hensyn til noe vedtatt eller planlagt utbygging i kommunen.  
 
Spørsmål 1: Er det slik at rådmannen har iberegnet den sannsynlige befolkningsveksten som følge av 
utbygging på Konnerud, da Rådmannen vedtok nedleggelse? 
 
I prosess med nedleggelse av Konnerud barnehage har det ikke vært noen dialog med hverken FAU eller 
SU i barnehagen. 
 
Spørsmål 2: Mener rådmannen det ikke ville være ønskelig å kjøre en bredere prosess med inkludering 
av FAU/SU samt nærutvalget da man vurderte en nedleggelse av et barnehagetilbud på Konnerud? 
 
I prosessen hvor de ansatte ble informert om nedleggelsen var ikke hovedtillitsvalgt for Fagforbundets 
medlemmer til stede meg bekjent. 
 
Spørsmål 3: I hvilken grad ble det tilstrebet at de ansatte skulle ha støtte fra sine fagorganisasjoner i 
denne prosessen og denne dagen? 
 
Med nedleggelsen av aktuell barnehage blir det et geografisk hull når det kommer til fysisk plassering av 
barnehager på Konnerud. Når denne tas bort sannsynliggjøres behovet for bruk av transportmiddel for 
enkelte familier og ansatte, til og fra barnehagen. 
 
Spørsmål 4: Har rådmannen drøftet konsekvensen ved vedtak om nedleggelse av Konnerud barnehage 
og den totale effekten ved større spredning mellom barnehager i kommunedelen? 
 
Spørsmål 5: Om konsekvensen er mulig økt behov for bruk av bil, kvalifiserer ikke dette til et behov for 
politisk behandling, sett i lys av et politisk ønske om tilrettelegging for bruk av kollektivtransport? 
 
Mandatet bak rådmannens beslutning knyttes opp til vedtak i økonomiplan om effektivisering av drift 
samt å ta ned antall barnehageplasser.  
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Spørsmål 6: Er rådmannen av den oppfatning at nedtak av antall barnehageplasser er det samme som å 
legge ned et tjenestetilbud? 
 
Spørsmål 7: Om så, er rådmannen av den oppfatning at en slik tolkning er i samsvar med vedtak i 
kommunestyresak 89/20, hvor kommunestyret ber rådmannen ikke arbeide videre med alternativet 
færre og større barnehager?  
 
 lys av vedtaket i sak 89/20 så er det tydelig at kommunestyret ikke ønsker en utvikling hvor man får 
færre og større barnehager. 
 
Spørsmål 8: Er rådmannen av den oppfatning at det ikke er nødvendig å skulle ha politisk behandling av 
et administrativt vedtak som går på tvers av et tidligere tydelig politisk vedtak? 
 
 En konsekvens av nedleggelsen av kommunale barnehager vil være at de private barnehagene vil få 
bedre driftsvilkår som følge av et mindre kommunalt tilbud. 
 
Spørsmål 9: Er rådmannen av den oppfatning at en slik omlegging av driften som underbygger privat 
barnehagedrift ikke er et politisk spørsmål? 
 
Arbeidet med innsparinger i kommunen gjennom effektivisering gjør seg gjeldende på flere områder i 
kommunen og omfatter en mengde tjenestetilbud. 
 
Spørsmål 10: Er det andre administrative vedtak som innebærer den samme tolkningen fra rådmannen, 
med det resultat at rådmannen planlegger eller har gjennomført nedleggelser i tjenestetilbudet pr i dag 
uten politisk behandling? 
 
Ber om at spørsmålene besvares punktvis. 
 
Svar 
 
Spørsmål 1: 
Er det slik at rådmannen har iberegnet den sannsynlige befolkningsveksten som følge av utbygging på 
Konnerud, da rådmannen vedtok nedleggelse? 
 
Svar: 
Rådmann har lagt til grunn forventet befolkningsutvikling, slik den er beskrevet i økonomiplanen. 
 
Spørsmål 2:  
Mener rådmannen det ikke ville være ønskelig å kjøre en bredere prosess med inkludering av FAU/SU 
samt nærutvalget da man vurderte en nedleggelse av et barnehagetilbud på Konnerud? 
 
Svar: 
Saken om nedskalering av barnehageplasser skulle vært politisk behandlet. Det skulle også vært lagt opp 
til medvirkningsprosess for både nærutvalg, FAU/SU ved barnehagene og innbyggerne i Drammen 
kommune i forkant av politisk behandling og beslutning. 
 
Spørsmål 3: 
I hvilken grad ble det tilstrebet at de ansatte skulle ha støtte fra sine fagorganisasjoner i denne 
prosessen og denne dagen? 
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Svar: 
Rådmannen har sikret at de hovedtillitsvalgte har vært godt informert i prosessen, og det er 
gjennomført drøftingsmøter med de tillitsvalgte. Sammen med de hovedtillitsvalgte har prosessen blitt 
planlagt, og det har vært enighet om fremdriften. De hovedtillitsvalgte var invitert til å være med på 
informasjonsmøtet sammen med plasstillitsvalgte, verneombud og ansatte. 
 
Spørsmål 4:  
Har rådmannen drøftet konsekvensen ved vedtak om nedleggelse av Konnerud barnehage og den totale 
effekten ved større spredning mellom barnehager i kommunedelen? 
 
Svar: 
Rådmannen har gjennomført en grundig vurdering av totalkapasiteten i bydel Konnerud/Skoger vest og 
vurdert alternative muligheter for nedskalering og plassering av barn. Kommunedelen har 
tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for barnehageplasser fremover, og de berørte familiene vil alle 
få tilbud om barnehageplasser i samme kommunedel. 
 
Spørsmål 5:  
Om konsekvensen er mulig økt behov for bruk av bil, kvalifiserer ikke dette til et behov for politisk 
behandling, sett i lys av et politisk ønske om tilrettelegging for bruk av kollektivtransport? 
 
Svar: 
Det vises til svar ovenfor om at saken skulle vært behandlet politisk. Ved bytte av barnehage vil det for 
enkelte familier bety kortere vei til barnehagen mens andre vil få noe lenger vei. Rådmannen har 
vurdert at det finnes andre barnehager i gå- og sykkelavstand fra den aktuelle barnehagen. 
 
Mandatet bak rådmannens beslutning knyttes opp til vedtak i økonomiplan om effektivisering av drift 
samt å ta ned antall barnehageplasser.  
 
Spørsmål 6:  
Er Rådmannen av den oppfatning at nedtak av antall barnehageplasser er det samme som å legge ned et 
tjenestetilbud? 
 
Svar: 
Nedtak av antall barnehageplasser er ikke det samme som å legge ned tjenestetilbud. Men å redusere 
antall plasser samtidig med at antall barnehager og avdelinger opprettholdes, vil ikke gi noen økonomisk 
effekt av betydning. Rådmannen har derfor vurdert det som den beste løsningen å legge ned én enkelt 
barnehage for å sikre at tilbudet om barnehageplasser står i forhold til etterspørselen og for å sikre en 
nødvendig økonomisk effekt av nedskaleringen ved at det tilbys færre avdelinger eller barnehager. 
I løpet av økonomiplanperioden vil barnetallet synke med over 200 barn, og da vil det være vanskelig å 
opprettholde alle avdelingene som i dag er i drift. Ved å opprettholde samtlige barnehager vil det 
medføre at flere barnehager går med betydelig ledig kapasitet noe det ikke finnes økonomisk 
handlingsrom til. Det er viktig at Drammen kommune drifter sine barnehager i tråd med det til enhver 
tid gjeldende barnetallet. Når det er nedgang i antallet barn, må driften tilpasses nytt barnetall. Ved å 
nedskalere i en barnehage sikrer man samtidig full drift i de andre kommunale barnehagene på 
Konnerud, ved at disse i større grad blir fylt opp. 
 
Spørsmål 7: 
Om så, er rådmannen av den oppfatning at en slik tolkning er i samsvar med vedtak i kommunestyresak 
89/20, hvor kommunestyret ber Rådmannen ikke arbeide videre med alternativet færre og større 
barnehager? 
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Svar: 
Rådmannen har ingen intensjon om å lage større barnehager, så det er ikke tilfelle i denne prosessen. 
Rådmannen er av den oppfatning at vedtaket i kommunestyresak 89/20 ligger fast, og 
omstruktureringen denne gangen handler ikke om ønsket om å lage nye enheter, men å tilpasse driften. 
Rådmannen utnytter kapasiteten i andre barnehager ved å sikre at vi minimerer antall ledige plasser i 
avdelingene. 
 
Spørsmål 8:  
Er rådmannen av den oppfatning at det ikke er nødvendig å skulle ha politisk behandling av et 
administrativt vedtak som går på tvers av et tidligere tydelig politisk vedtak? 
 
Svar: 
Rådmannen erkjenner at saken om nedleggelse av Konnerud barnehage skulle vært behandlet politisk 
og beklager at dette ikke ble gjort. Prosessen med nedleggelse er stanset, og saken om nedskalering av 
barnehageplasser vil bli behandlet i hovedutvalget for oppvekst og utdanning. 
 
Spørsmål 9: 
Er rådmannen av den oppfatning at en slik omlegging av driften som underbygger privat barnehagedrift 
ikke er et politisk spørsmål? 
 
Svar: 
En nedskalering av barnehageplasser for å tilpasse seg behovet må skje i de kommunale barnehagene. 
Rådmannen har ingen lovhjemmel å støtte seg til for å legge ned eksisterende private barnehager. 
 
Spørsmål 10:  
Er det andre administrative vedtak som innebærer den samme tolkningen fra rådmannen, med det 
resultat at rådmannen planlegger eller har gjennomført nedleggelser i tjenestetilbudet pr i dag uten 
politisk behandling? 
 
Svar: 
Rådmannen mener at saken om nedskalering av barnehageplasser skulle vært politisk behandlet. 
Prosessen med nedleggelse av Konnerud barnehage er stanset og saken starter nå der den skulle ha 
begynt, i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning. Ved fremtidige endringer i tjenestestrukturen vil det 
gjennomføres en politisk behandling. 
 


