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Med bakgrunn i forslaget til endringer i barnehagestruktur som ble lagt frem av rådmannen  
12. januar har vi følgende spørsmål: 
 
Tatt i betraktning av vedtatte og oppstartede utbygginger er det i tilstrekkelig grad tatt hensyn 
til antatte endringer i demografi, og dermed også behovet for barnehageplasser i disse 
områdene og da knyttet til de enkelte barnehagene? 
 
Svar 
 
Det er i framskrivning av barnetall lagt inn forventet boligbygging og gjennom det endringer i barnetall i 
kommunen og i områdene som det er foreslått nedleggelse av barnehageplasser.  
 
Befolkningsframskrivinger i KOMPAS (kommunens program for framskriving av folketall) beregnes ved å 
legge inn et forventet antall nye boliger av ulik type osv. og forventede år for ferdigstilling. Dette gir en 
forventet befolkningsutvikling knyttet til bolig, som sammen med forventet befolkningsutvikling legges 
til grunn for de tallene vi benytter til å beregne behov. 
 
Det er i framskrivningene av barnetall tatt høyde for antatt mulig årlig antall ferdigstilte boliger basert 
på pågående (vedtatt og oppstartet) planarbeid. Det er alltid usikkerhet knyttet til både 
befolkningsframskrivinger og anslag over framtidig boligproduksjon. Drammen kommune utarbeider 
derfor to alternative befolkningsframskrivinger for å redusere usikkerheten. 
  
Beregningene av framtidig barnehagebehov totalt og i hver kommunedel er gjort med utgangspunkt i to 

alternative lokale befolkningsframskrivinger i beregningsprogrammet KOMPAS. Rapporten hvor 

framskrivingene av barnetall er presentert og forklart, «Kunnskapsgrunnlag, bolig- og 

befolkningsutvikling i Drammen kommune, til arbeid med barnehagebehov og barnehagekapasitet» ble 

lagt fram for Hovedutvalg for oppvekst og utdanning, som vedlegg 2 til utvalgssak 11/21, 8. februar 

2021.  

 

Det ene framskrivingsalternativet (Trendflytting) fremskriver det siste tiårets lokale befolkningsutvikling 

med utgangspunkt i lokale flyttemønstre, døds- og fruktbarhetsrater (og grunnkretsstatistikk over 

befolkningens alderssammensetning, husholdningssammensetning, boligsammensetning osv.) – som jo 

også er resultat av det siste tiårets lokale boligproduksjon og hvilke flyttemønstre den 

boligproduksjonen utløste.  
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Det andre framskrivingsalternativet (Boligtilbud) bygger på et «boligbyggeprogram» som er et anslag 

over mulig årlig antall ferdigstilte boliger utarbeidet av Arealplan, med utgangspunkt i pågående 

planarbeid (vedtatt og oppstartet). Dersom framtidige boligplaner avviker mye fra siste ti års 

boligproduksjon vil framskrivingsalternativet «Boligtilbud» kunne fange opp hva det vil kunne bety for 

den lokale befolkningsutviklingen (inkludert barnetall). Det må understrekes at boligbyggeprogrammet 

er et faglig, teoretisk anslag over mulig framtidig årlig antall ferdigstilte boliger med utgangspunkt i 

pågående planarbeid (fordelt på 5 ulike typer boliger som også brukes i SSBs grunnkretsstatistikk over 

boliger og husholdninger). Beregningene av framskrivingsalternativet «Boligtilbud» fordeler forventet 

befolkningsutvikling for hele kommunen (ref. SSB prognosen MMMM) mellom områdene det gjøres 

beregninger for (i dette tilfelle kommunedeler) med utgangspunkt i fordelingen av antall og type boliger 

i boligbyggeprogrammet.  

 


