Hovedutvalget for oppvekst og
utdanning 26.01.22

Politiske vedtak 09.12.21 - sak 0081/21.
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning fattet i sak 0081/21 vedtak om prinsipper for ny barnehagestruktur fra
01.08.22.
Av vedtaket fremgår det at rådmannen bes om å tilpasse antall barnehageplasser til behovet i samsvar med
vedtatte prinsipper for barnehagestruktur.
Videre i vedtaket står det at Hovedutvalget for oppvekst og utdanning får en orientering i forbindelse med
hovedutvalgsmøte januar»

Notater med orientering 05.01.22/17.01.22
7.januar: Alle ansatte vil få informasjon om prosessen frem til endelig beslutning
12.januar: Ordfører, gruppeledere og HU-leder vil bli informert om kommunalsjef for barnehage og skole sitt forslag
til ny barnehagestruktur, og hvilke barnehager som blir foreslått nedlagt
13.januar: Alle ansatte og foreldre vil bli informert om kommunalsjef for barnehage og skole sitt forslag til ny
barnehagestruktur, og hvilke barnehager som blir foreslått nedlagt
20.januar: Saken drøftes på kommunalsjef for barnehage og skole sitt «Medvirkning- og drøftingsmøte»
-----------------------24.januar: Endelig beslutning formidles til politisk nivå, ansatte og foreldre
26.januar: HU for oppvekst og utdanning får muntlig orientering om ny barnehagestruktur og vurderingene som er

foresatt opp mot prinsippene

Administrative prosesser (1)
• Kommunalsjef for barnehage og skole nedsatte en koordineringsgruppe bestående av Hovedtillitsvalgte,
Hoved/koordinerende hovedverneombud, rådgivere og ledere som har bidratt med innspill til hvordan prosessen skal
gjennomføres og kommet med faglig innspill til ny barnehagestruktur.
•
•
•
•

Gruppen skal sikre gode prosesser
Komme med faglig innspill/spørsmål
Bruke linja til å innhente innspill/spørsmål
Ingen samlet innstilling til kommunalsjef

• Koordineringsgruppen har kommet med innspill i møter og gjennom digitalt arbeid
• Det er gjennomført drøftingsmøte, 20.01.22

Administrative prosesser (2)
• Det er utarbeidet ROS-analyser
og handlingsplaner for
ivaretakelse av ansatte
• Det er gjennomført møte med
alle tillitsvalgte i bhg
• Det er gjennomført møte med
tillitsvalgte for de berørte
barnehagene
• Det er gjennomført
ekstramøter i HMS-møter
• Bedriftshelsetjenesten er
kontaktet og kan bistå ved
behov

Kommunalsjef sitt forslag til ny
barnehagestruktur
Følgende avdeling flyttes


Gul avdeling i Svensedammen barnehage flyttes til Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eikervei. (Gul er en
avdeling for barn med omfattende hjelpebehov)

Følgende barnehager blir nedlagt


Stensethalléen barnehage



Marienlyst barnehage



Konnerud barnehage

Kommunalsjefen vurderer dermed at barnehagene som foreslås nedlagt er godt vurdert opp mot
prinsippene som skal legges til grunn for ny barnehagestruktur.

Befolkningsutvikling og utvikling av barnetall
• I tiårsperioden 2011-2021 var den totale befolkningsveksten 9,5 prosent, som i
snitt utgjør en årlig befolkningsvekst på i underkant av 1 prosent. Fram mot 2040
forventes en svak økning i folketall, med en anslått årlig vekst på 0,5 prosent
• Befolkningsveksten som har skjedd i kommunen i fra 2000-2019 under ett, ikke
har gitt noen økning i antall barn i barnehagealder og en marginal økning i antall
barn i grunnskole/videregående skolealder. Statistikk og diagrammer kan leses i
HØ-plan s.22. I all hovedsak skyldes økningen vi så i denne perioden at
aldersgruppen 19-79 år økte.
• Fra 2013 og frem til 2021 har antall barn i barnehagealder (1-6 år) gått ned med
423 barn (SSB-tall).
HØ-plan 22-25

Boligutbygging og behov for barnehageplasser
• 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

Kommunens økonomi
• Drammen kommune har en svært stram økonomi, og dagens driftsnivå er for høyt
til at kommunens løpende inntekter også dekker egenfinansieringen av
investeringene. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før kommunens
driftsøkonomi er bærekraftig (HØ-plan s. 15).
• Endring i barnehagestruktur er et viktig tiltak for å kunne sikre balanse i
programområde 02 barnehage og sikre kommunen et lavere driftsnivå og
tilpasset etter behovet for plasser.
• Videre beskriver HØ-planen behovet for å flytte midler fra barnehager og skoler til
omsorgssektoren som følge av demografiske endringer. Dette betyr i praksis
lavere ramme for barnehage og skoler

Prosess etter HU-møte i oppvekst og
utdanning 26.01.22
27.01 Møte med HTV/KVO/HVO/PTV/VO/styrer i de berørte barnehagene
27.01 Møte med ansatte i de berørte barnehagene
27.01 Skriftlig informasjon til foresatte i de berørte barnehagene
31.01.-01.02.22 Møte med foresatte om prosess og sikre overganger
Det er planlagt prosesser for
- Oppfølgning av ansatte, foreldre og barna

- Overføring av ansatte fra barnehager som blir nedlagt/flyttet
- Samarbeid med Drammen eiendom for endring av bruk av bygg

