Spørsmål 27 (2022) fra Syed Wali Haider Gilani og Amrit Paul Singh (H): Spørsmål om
barnehageplasser
Til:
Fra:

Rådmannen
Syed Wali Haider Gilani og Amrit Paul Singh (H)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

07.02.2022
22/00048-27

Har følgende spørsmål som vi ønsker besvart.
1.
2.
3.
4.
5.

Hvor mange står på venteliste til barnehage plass nå, før ordinært opptak og hva er alderen på disse
barna?
Hvor mange plasser er det ledig areal til for full utnyttelse, fratrukket de barnehagene som er besluttet å
legge ned?
Hva er kostnaden for å ta inn 7 eldre barn?
Hva er kostnaden for 5 små barn?
Hvor mange barn blir tatt opp løpende i private barnehager gjennom året?

Vi ønsker disse svarene delt opp for henholdsvis kommunedel 10, kommunedel 1, 2, 3 og kommunedel
4, 5, 6, 7, 8, 9.

Svar
Rådmannen har behov for mer tid til å frembringe tall fordelt på kommunedeler. Vårt fagsystem er ikke
bygget opp i forhold til kommunedelene, og det er en større manuell operasjon å finne tallene fordelt på
kommunedeler.
1. Hvor mange står på venteliste til barnehage plass nå, før ordinært opptak og hva er alderen på disse barna?
Svar:

Siste reelle venteliste ble hentet ut 19.januar, og viser følgende venteliste for barnehageplass
barnehageåret 2021/22:
Barn med rett til plass om de hadde søkt innen hovedopptaket: 42
Barn uten rett til plass (født etter 01.12.2020: 125
2.

Hvor mange plasser er det ledig areal til for full utnyttelse, fratrukket de barnehagene som er besluttet å legge
ned?
Svar:

Det ble i behovsanalysen for barnehager i 2020 gjort en beregning over ledig godkjent areal i
barnehagene per 15.12.19.
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kommunedel

Ledig m2 i
private bhg

Ledig m2 i
kommunale
barnehager
251,9
251.7
55,1

1.Mjøndalen/Åsen
149.4
2.Krokstadelva, Stenseth* 244,5
3.Solbergmoen,
445,4
Solbergelva, Åssiden
4.Rødskog, Gulskogen
172,4
135,3
5.Konnerud*
414,6
141,1
6.Atrømsø, Djell
133
182,4
7.Strømsø, Brandenga*
150,5
90,7
8.Bragernes, Øren
135,9
141,6
9.Tangen, Åskollen
442,3
o
10.Svelvik
55,2
375,9
*med fratrekk for vedtatt nedleggelse fra 01.08.22

Totalt antall barn
dette kan gi plass til
109
124
124
76
138
104
58
68
105
106

Tallene som kommer frem i tabellen over er en teoretisk beregning av hvor mange barn som kan
være i barnehagene totalt sett i forhold til deres godkjenning. Siden tallene er fra våren 2020
har det skjedd endringer i den enkelte barnehage.
Barnehagenes opptak begrenses av antallet pedagoger som er ansatt/er mulig å få ansatt like
mye som av antallet m2. Det er opp til den enkelte barnehageeier hvordan det godkjente
arealet ønskes brukt.
Dette er arealer fra barnehagenes godkjenninger. Mange barnehager har omdisponert arealene
til flere spesialrom, mer kontorplass, samtalerom, andre behov for smårom eller det står
avdelinger som er lukket ned grunnet mangel på søkere.
3.
4.

Hva er kostnaden for å ta inn 7 eldre barn?
Hva er kostnaden for 5 små barn?
Svar:

Store barn over 3 år: 14 barn (terskel/knekkpunkt) utløser samme pedagogbemanning.
Små barn under 3 år: 7 barn (terskel/knekkpunkt) utløser samme pedagogbemanning
Det er lik kostnad for begge alternativene og hver av de vil medføre en kostand på ca. 1,4 mill. I
tillegg kommer 5200 pr barn pr år i drift.
5.

Hvor mange barn blir tatt opp løpende i private barnehager gjennom året?
Svar:

I løpet av høsten 2021 (etter 01.09.21) har 166 barn startet i i private barnehage.
Hittil i 2022 har 55 barn fått oppstart i private barnehager.
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