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Som kjent er Venstre veldig positive til at alle barnehagebarn skal ha vanntilvenning og ønsker derfor 

ideelt sett en lokal tilpasning av rammeplan. Vi ser imidlertid poenget med at dette kan bli krevende 

budsjettmessig dersom Statsforvalter får kuttet budsjettstøtte til dette formålet eventuelt velger å 

kutte det ut selv. Vi vil derfor spørre rådmannen om det følgende, før vi eventuelt fremmer forslag i 

saken: 

 

 Hva vil den økonomiske forpliktelsen være ved å vedta at alle barnehagebarn SKAL 

gjennomføre dette (ergo at rammeplanen tilpasses), med andre ord den økonomiske risikoen 

kommunen vil løpe ved et bortfall av eksterne midler? 
 Er det mulig å foreslå en innretning av et vedtak som dekker denne intensjonen men samtidig 

sikrer kommunen en mulighet til å trekke seg ut på det tidspunktet statlig støtte eventuelt 

bortfaller? 
 Dersom det ikke er politisk flertall i hovedutvalget for å innarbeide tiltaket i rådmannens 

forslag til HPØP23-27, hvordan vil/kan rådmannen eventuelt kunne synliggjøre dette som en 

tydelig valgmulighet ved behandlingen av HPØP23-27?  
 

Svar 

 

 Hva vil den økonomiske forpliktelsen være ved å vedta at alle barnehagebarn SKAL 

gjennomføre dette (ergo at rammeplanen tilpasses), med andre ord den økonomiske risikoen 

kommunen vil løpe ved et bortfall av eksterne midler? 
  

Statsforvalteren gir et tilskudd på kr. 1950 per barn, som i dag dekker utgiftene til 
vanntilvenning. Siden et årskull i Drammen kommune er på om lag 1000 barn vil det være en 
økonomisk forpliktelse på omlag 2 millioner kroner per år å dekke dette av kommunens midler. 
Summen vil halveres hvis det kun er de kommunale som skal gjennomføre dette tiltaket. 
 
Det kan imidlertid være at det blant de barnehagene som i dag ikke deltar i vanntilvenning er 
forhold som kan kreve ekstra økonomiske ressurser til vikarer eller transport. Det kan forhøye 
beløpet noe. 
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 Er det mulig å foreslå en innretning av et vedtak som dekker denne intensjonen men samtidig 

sikrer kommunen en mulighet til å trekke seg ut på det tidspunktet statlig støtte eventuelt 

bortfaller? 
 

En innretning på et vedtak kan være at Hovedutvalget støtter intensjonen i 
vanntilvenningstilbudet fra Statsforvalteren og er positive til at barnehagene søker midler. 
Videre kan utvalget gi signaler om at det er viktig at flest mulig barn får delta i 
vanntilvenningen og at det er et ønske at de kommunale barnehagene prioriterer å delta. 
Tilskuddet barnehagene søker og får tildelt, styrer omfanget som tilbys i de kommunale 
barnehagene.  

 
 Dersom det ikke er politisk flertall i hovedutvalget for å innarbeide tiltaket i rådmannens 

forslag til HPØP23-27, hvordan vil/kan rådmannen eventuelt kunne synliggjøre dette som en 

tydelig valgmulighet ved behandlingen av HPØP23-27? 
 

Dersom det ikke fattes beslutninger som medfører økonomiske konsekvenser, vil ikke 
rådmannen komme tilbake til dette temaet i forslaget til handlings- og økonomiplanen nå. Men 
det er naturlig å komme tilbake til hva kommunen vil gjøre med vanntilvenning dersom det 
statlige tilskudd faller bort senere. 

 


