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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Leieavtalen med Kanvas Myrane barnehage om leie av bygg og areal på gbnr 7/451 sies opp,
med virkning fra 31.12.2018. Seneste utflytting settes til 30.06.2020.

SAMMENDRAG
Rådmannen har i perioden før K-sak 20/18 og etter vedtak 08.03.2018 hatt dialog med Kanvas
barnehage om mulig lokalisering både av midlertidige og varige lokaler for dagens Myrane
Kanvas barnehage. Saken har vært grundig belyst og alle foreslåtte alternativer, er vurdert i
fellesskap.
Sist befolkningsprognose viser en reduksjon i antall innbyggere 0-5 år. Det er stor overkapasitet
på barnehager i kommunen, og det gjelder også i 5300-området og i de helt sentrale strøkene i
Kleppestø. Reduksjonen i veksten på antall innbyggere er også en medvirkende faktor til en
meget krevende budsjettsituasjon, hvor både drifts- og investeringsnivået i kommunen må
reduseres. Det legges frem innstilling til økonomi- og handlingsplan 30. oktober med betydelige
salderinger.
Rådmannen innstiller derfor på at avtalen med Myrane Kanvas avtale sies opp og at kommunen
ikke går videre i denne saken. Samtlige barn i Kanvas kan gis tilbud om plass innenfor det
«sentrale Kleppestø».

Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: UFO, UTM (innstiller), F og K

Videre saksgang:
Rådmannen sender oppsigelse og håndterer prosessen rundt denne.

Saksopplysninger:
Askøy kommune leier ut lokaler til barnehage i Myrane. Barnehagen driftes av Kanvas. Askøy
kommune bygde barnehagen på 90-tallet som følge av for lite barnehageplasser. Bygget i dag
har relativt dårlig tilstand, og vil de neste årene ha behov for større rehabilitering, med
kledning, tak og ventilasjon som de største postene.
Hordaland Fylkeskommune (Hfk) har gjennomført en mulighetsstudie for utvidelse av dagens
Askøy videregående skole (AVS). Fylkets foretrukne alternativ, ble også vedtatt anbefalt i K-sak
20/18. Vedtakene medfører at Kanvas Myrane barnehage må rives for å frigi arealet til nytt
skolebygg. Dette er bakgrunnen for at rådmannen tidligere har fremmet sak om å si opp
leieavtalen med Kanvas.
Hfk har gitt tilbakemelding om at de senest må ha tilkomst til tomten 01.07.2020 for å sikre
fremdriftsplanen. Kanvas har i dialogen sagt at de ikke ønsker å stå i veien for en rehabilitering
og utvidelse av dagens Askøy videregående skole. Senest kom dette frem i mail fra dem den
09.10.2018; Å hindre eller forsinke utbygging av en ny og større videregående skole ser vi ikke som en
mulighet i denne sammenheng.»
Dagens Myrane barnehage har 65 barn (pr 1.9.2018), 16 ansatte og en tomt på ca 5 mål. Bygget
utgjør ca 500 m2.
Kanvas erkjenner de må ut av dagens lokaler, og at en naturlig følge er at leieavtalen sies opp.
Det har vært tre hovedtema i dialogen mellom Askøy kommune og Kanvas;
1. Midlertidig lokaler for drift.
Kanvas har ønsket, i tråd med det de har oppfattet er den politiske vilje i saken, å
etablere ny Myrane Kanvas barnehage i området nært dagens barnehage – Myrane,
Kleppestø.
Et midlertidig lokale vil være fra oppsigelse, senest 30.06.2020 og frem til 2022, som er
tidspunktet da en varig løsning kan være på plass. Her har det vært aktuelt både med
regulering og etablering i tilfelle.
2. Varig lokalisering
En varig løsning vil fordre regulering til barnehage, ha tilstrekkelig areal og være i
området Myrane – Kleppestø.
3. Økonomi
Problemstillingene her har vært hvilke løsninger man skal gå for økonomisk. Skal
Kanvas selv leie, kjøpe, bygge og drifte, eller skal Askøy kommune kjøpe og etablere og
Kanvas leie og drifte? Dette påvirkes av både regelverk om statsstøtte og
kompensasjonsordningen for merverdiavgift.
I prosessen som har pågått siden høsten 2017 har rådmannen vært innforstått med å skulle
støtte en nyetablering av det samme antall plasser som Myrane Kanvas barnehage har i dag.
Dialogen med Kanvas har pågått i to hovedrunder. Frem til sommeren 2018 var det dialog
mellom Kanvas og Askøy kommune om mulige lokaliteter for midlertidig og varig lokalisering
av Kanvas Myrane barnehage.
I dialogen med Kanvas har følgende lokaliseringer/tomter vært vurdert:
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Kleppe
«Mohn»

Planstatus
regplan – bhg
regplan – bhg
regplan – off tjeneste
under reg

Eierforhold
privat
privat
kommunal
kommunal

m2
10818
6155
7609
2100

Thorsen
Vatnavatnet

under reg
sentrum/ park

privat
kommunal

5200
2800 ++

Gamle
voksenopplæringen
i Florvåg
Holmedalen

under reg. Gjeldende
offentlig/ bolig
kombinert
friområde

kommunal

9058

Kommunal

3791

«Olafen»
11`-banen, Myrane

friområde
under reg

24862
6000

Kleppestøkaien

sentrum, kollektiv mm

kommunal
kommunal, med
leieavtale
kommunal

Granholmen

Park

kommunal

3000

Torvgarden
Myrane Sør for
VGS
HFK, VGS

LNF
under reg

kommunal
kommunal

Ca 6000
3500

samlokalisering med
ny VGS
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Eksisterende lokaler for midlertidig løsning har også vært til vurdering:
gbnr

Navn

Planstatus/
«bruksrett»

7/672, Kleppestø senter
7/544

eierforhold

Kommentarer

Privat

Må bruksendres. Eventuelt også
flytte av aktører i senteret for å
få nok m2 sammenhengende.
Bruke bla Vatnavatnet som
uteareal.
Avhenger av senteret både som
eier, ift å leie, men og om deres
fremdrift ift om området blir
rigg og anlegg.

7/901

Gamle
Kleppestøvegen
19, u.etg/ 1 etg

Bolig

privat

Eier ønsker å tilrettelegge
uinnredet u/1 etg til utleie
barnehage. Kan benytte
offentlige areal i området til
uteareal, noe opparbeidet og noe
ikke.

9/433

Læringsverkstedet
Juvik

Barnehage

Privat

Har i dag stor ledig kapasitet.
Her kan Kanvas leie helt bygg/
avdeling til sine barn og ansatte
og drive videre som egen enhet.

De alternativene som er omtalt her var da oppe til felles vurdering.
Oppdatert befolkningsprognose fra HFK viser en reduksjon i antall innbyggere 0-5 år (UTM RS
108/18 og UFO RS 85/18 )

Askøys befolkning 0-5 år, Hordaland fylkeskommunes
befolkningsframskriving 2018-2030
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I tillegg kommer at en utflating av befolkningsveksten (0,9%) fører til reduserte inntekter og
dermed reduserer det økonomiske handlingsrommet.
Vurdering:
I vurderingene av midlertidig løsning var følgende elementer med:
-

Nærhet til Myrane/Kleppestø
Avstand til dagens barnehage - reisevei/leveringvei for foreldre
Tilgang til uteareal
Hvor raskt en løsning kan være på plass og at den kan vare til permanent løsning er på
plass

I utgangspunktet var de fleste lokalitetene foreslått som både midlertidig og varig løsning. Det
er imidlertid klart at areal som i dag ikke er avsatt til byggeområde vil kreve langvarig prosess
enten det er omregulering for varig løsning, eller dispensasjon for midlertidig løsning.
Konkret ble disse alternativene vurdert mer inngående. Se summarisk fremstilling:
1) Gamle Kleppestøveg 19.
Boligblokkene nord for Kleppestø senter. Her er byggets underetasje ledig og uinnredet.
Det er Kleppestø Senter som eier dette, og de kan da tilby ansatte i barnehagen
parkering på taket på senteret. Som lekeområde kan opparbeides del av kommunal
eiendom, «S11» nord for senteret. Dette arealet er i dag sentrumsformål i
Kleppestøplanen, reguleringsstatus i gammel plan var friareal. Videre foreslått også at
friareal rundt Vatnavatnet brukes som turområde.
2) Gamle voksenopplæringen i Florvåg, gbnr 6/384.
Her står de gamle grunnmurene til brakkene enda, med infrastruktur klar i bakken. Her
er Askøy kommune grunneier. Man ser også at det kan inngås samarbeid med Florvåg
barnehage og Flimmer angående bruk av uteareal og scenerom. Videre er det kommunal
ballplass samt lekeplasser på Ekrene. Også uteareal rundt Florvåg skole med skog med
mer er tilgjengelig innenfor korte avstander.

I prosessen er denne ikke lengre aktuell, da kommunen i prosessen rundt reguleringen
av Florvåg skole har vært i ny dialog med Statens vegvesen og sett at deler av denne
tomten nok vil inngå i en ny løsning på avkjørsel til Florvågbakken.
3) Leie av lokaler i Læringsverkstedet Juvik.
Her er allerede etablert barnehage med godkjente areal, og lekeareal. Barnehagen har i
dag stor ledighet, og vil kunne ta imot hele barnegruppen samt ansatte som kan drive
som egen enhet.
Tidlig i prosessen ønsket ikke Kanvas dette alternativet. Når de har jobbet seg gjennom
de øvrige alternativene for midlertidig lokalisering, ser Kanvas at dette vil være beste
alternativet sett fra et barnehagesynspunkt. All etablering i andre midlertidige lokaler
som ikke er bygget for barnehagedrift vil bli dårligere løsninger. Nå er det
foreldregruppen som synes det er for langt unna dagens barnehage.
Kanvas ser altså en midlertidig løsning på Juvik i Læringsverkstedet som eneste aktuelle, da
øvrige løsninger ikke vil bli faglig gode ift barnehagedrift.
Vedlagt kart som viser de lokaliseringene man gikk videre med i dialogen.

Vurderinger permanente løsninger:
Det har vært mye de samme faktorer som har vært viktige ved valg av tomt for varig løsning
som for midlertidig løsning;
-

Nærhet til Myrane/Kleppestø
Avstand til dagens barnehage - reisevei/leveringvei for foreldre
Tilgang til uteareal

Kanvas og kommunen brukte mest tid på følgende alternativ, summarisk fremstilling også her:
1) Del av gbnr 7/13, «Thorsen-tomten».
Kanvas ønsket primært å bli lokalisert på denne. Denne er i dag i privat eie. Tomten
inngår i Myraneplanen som er under områderegulering og antatt ferdig våren 2019. Den
må deretter detaljreguleres, men da er mye på plass i områdeplanen. Kommunestyret
hadde sak om kjøp av tomten oppe i K-sak 124/17, hvor vedtaket ble at behandling
utsettes til områdeplanen Myrane er vedtatt. Saken omhandlet å kjøpe arealet til
omsorgsboliger.
Kanvas hadde denne som sin 1. prioritet. I Myraneplanen er det ikke tatt stilling til bruk
av tomten på nåværende tidspunkt. Det er uttalt behov for arealet frem i tid for å ha nok
areal til helse- og omsorgstjenester i fremtiden.
2) Del av gbnr 7/613, ny videregående skole.
Kanvas søker ut mulighet for samlokalisering med utvidelse av videregående skole. Her
er Kanvas i prosess med Fylkeskommunen (Hfk). En eventuell avtale her vil ikke
involvere Askøy kommune. Denne er sjekket ut med Hfk som meldte at de var kommet
for langt i sin prosess til at det kunne vurderes.
3) Holmedalen gbnr 7/852, 7/851, (kommunal eiendom) og del av 7/147 og 7/15 (private
eiendommer).
Disse er i gjeldende reguleringsplan regulert til friareal. Her vil man kunne se på en
omregulering, og samtidig ivareta lek og friareal for området. Her er det kommunal vei
til og langs eiendommen, slik at infrastrukturen er mulig å etablere på en grei måte.
4) «Olafen», del av gbnr 8/7.
Regulert til friområde i gjeldende reguleringsplan. Tomten er kommunalt eid og ligger
noe mindre tilgjengelig fra offentlig vei enn Holmedalen. Også tettere bebyggelse og
lengre til alternativt grøntareal for omkringliggende bebyggelse. Tilkomsten gjør at
Kanvas rangerer denne etter Holmedalen, litt mindre tilgjengelig fra hovedvei.
Kanvas foretok i sommer en grundig vurdering av økonomien i alternativene 1, 3 og 4.
Her følger et utdrag av konsulentrapport fra Kanvas:
Dette innebærer at prosjektet ikke kan gjennomføres med fornuftige marginer, eller til
strekkelig sikkerhet for forsvarlig økonomisk drift uten betydelig reduksjon i kostnader, i
kombinasjon med at inntekstgrunnlaget økes vesentlig.
Eneste mulighet for økning av inntektsnivået vil innebære økning av antall barn, idet
tilskuddssatser og nivå for foreldreinnbetaling er uten mulighet til økning.
En grunn til at større barnehage ikke vil være mulig er at kommunen allerede har god
barnehagedekning, og det vil ikke gis tilskudd til å etablere en overdekning av
barnehageplasser.
Etter vårt syn fremstår de tre prosjektene med meget begrenset økonomisk inntjening, og
stor risiko, og kan ikke anbefales gjennomført uten betydelig reduserte byggekostnader.

Kanvas er klar på at de ikke ønsker å investere i kjøp av tomt eller bygg. De ønsker at Askøy
kommune tilrettelegger og at de blir langvarig leietaker. De ønsker heller ikke i
utgangspunktet høyere leie enn det de har i dag. Videre vil Kanvas at kommunen skal dekke
kostnader ved etablering av uteareal ved midlertidige lokaler samt flyttekostnader. I tillegg
til disse prinsipielle standpunktene som utgangspunkt, har det vært stilt en rekke spørsmål
til kommunen som er besvart.
Både Kanvas og rådmannen har vurdert de ulike alternativene. Kanvas står igjen med
Læringsverkstedet som sitt realistiske alternativ. Foreldregruppen ønsker fortsatt
barnehageplasser mer sentralt i Kleppestø.
Rådmannen må ta to hovedhensyn med i sin vurdering. Det er en realitet at kommunen har
betydelig overkapasitet i sektoren. I tillegg tilsier det økonomiske bildet ikke at kommunen
kan påta seg utgifter i en sektor med overkapasitet når andre oppgaver står uløste. Mer om
dette under avsnitt om økonomi.
I prosessen etter hovedopptaket mars 2018, med oppdaterte befolkningsprognoser og
budsjettsituasjonen for Askøy kommune ser rådmannen det som unødvendig å tillate å etablere
disse plassene på nytt i Kleppestøområdet.
Dette bekreftes ved siste telling av barn i barnehagene på Askøy (01.09.2018). Da var det
følgende ledige kapasitet innenfor Kleppestø sentralt;

Barnehage
Kleppestø

Ledige plasser
14

Haugen barnehage
Kleppe barnehage
Ø. Kleppe
Stongafjellet
SUM

19
16
3
1
53

Merknad
Ligger ca 500 unna Myrane
bhg
Nedre Kleppe
Ved Kleppe skole
Ø. Kleppe
Se navnet

Denne datoen gikk det 65 barn i Myrane Kanvas. Av disse skal 11 barn over i skole neste år.
Tre av barna i Kanvas har adresse langt unna Kleppestø (postnummer 5056, 5151 og 5225), og
noen bor i andre bygder enn Kleppestø sentrum.
Det vil ikke være noe problem å sikre plasser i Kleppestø for de barna som i dag går i Kanvas sin
barnehage og som sokner til sentrum av Kleppestø i kommende hovedinntak.

Folkehelseperspektiv:
Det er god folkehelse i å ha god og tilstrekkelig kapasitet på barnehager. Videre er det ønskelig
med minst mulig transport til og fra barnehage i bomiljøer og på veier som ikke tilrettelegger
for sikker og god levering.
En del av forslagene til etablering er i dag regulert til friområder. Det trenger ikke være konflikt
mellom det og etablering og bruk til barnehage. Areal som i dag er lite benyttet til friområde og
aktivitet vil kunne bli bedre tilgjengelig og tilrettelagt ved slik etablering, og dermed gi økt
tilgang til og bruk av hele nærområdet.
Økonomi:

Askøy kommune eier bygget på Myrane. Kanvas barnehage er leietaker. Husleien er på kr 714
315 per år. Dette inkluderer ikke driftsutgifter. Kanvas drifter bygget selv. Askøy kommune som
huseier tar større vedlikeholdskostnader.
Askøy kommune har vært i markedet og sjekket priser på nye og brukte brakker til barnehage,
ved leie og kjøp. Avtalen Kanvas har i dag gir 1 286 kr/m2/pr år. Askøy kommune har innhentet
leiepriser på mellom 1440 og 2160 kr/m2/pr år for leie av 500 m2 barnehagebrakker. Ved kjøp
blir prisen høyere jo færre år det skal deles på. Deles det på 3 år, blir det i overkant av 4000
kr/m2 / pr år.
Her vil det i tillegg komme etableringskostnader og flyttekostnader. Det skal sendes søknad,
etableres uteområde og tilkomst/parkering/levering.
Tomten på del av gbnr 7/13 – «Thorsentomten» var tilbudt Askøy kommune for seks millioner
kroner. I tillegg vil det komme utgifter til fradeling, oppmåling og tinglysningsgebyr.
Tinglysningsgebyret vil være på kr 150 000.
Kanvas ønsker ikke å investere i kjøp av tomt og/eller bygg. De ønsker at Askøy kommune
tilrettelegger og at de blir langvarig leietaker. De ønsker også i utgangspunktet ikke høyere leie
enn det de har i dag.
På grunnlag økonomivurderingen Kanvas gjorde knyttet til alternativene 1, 3 og 4 mottok
kommunen supplerende spørsmål. Disse handlet om ekstra støtte i en mellomperiode, bygging
av erstatningslokaler samt ekstraordinært kapitaltilskudd fra kommunen.
Kommunen viste til at Kanvas kan oppnå samme lånevilkår i markedet som ved kommunal
garant. Ulike tilskudd til drift og ellers vil medføre tilsvarende til øvrige private barnehager ut
fra likebehandlingsprinsippet. Det er også et poeng ikke å øke kommunens lånebelastning.
I forlengelse av denne dialogen kom det nye innspill og oppfølgingspørsmål til kommunen –
dette etter et møte i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Disse spørsmålene og svar er vedlagt
saken, men dokumentene endrer ikke saken og gir ikke rådmannen grunnlag for å endre
innstilling.
Rapporten som Kanvas har innhentet er klar i sin konklusjon om økonomien i å etablere ny
barnehage på Askøy, til erstatning for dagens, med samme barnetall. Rådmannen deler Kanvas
vurderinger om risiko og begrensinger i prosjektene, men kan ikke se at kommunen kan ta
belastningene som kommer dersom vi skulle gå inn på dem.
I prosessen som pågår nå med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2020, hvor man må foreta
omfattende kutt i både investerings- og driftsbudsjett, ser ikke rådmannen at det rom for å ta
på seg slike utgifter. Når man i tillegg ser en utflating av folketallsutviklingen generelt sett, og
en reduksjon i antall innbyggere 0-5 år, blir en videreføring og økning av overkapasitet på
barnehage vanskelig i forhold til betydelige salderinger av andre oppgaver i budsjettet 2019.
Kommunen bør derfor ikke godkjenne en reetablering av barnehageplasser. Kanvas har i dag 66
barn. Totalt på Askøy er det 430 ledige barnehageplasser i september 2018. Anslaget ved neste
telledato, 15.12. vil være ca 340. I følge oppdaterte befolkningsprognoser vil dette holde og
dekke behovet i forhold til full barnehagedekning i mange år fremover. Med de oppdaterte
forhold rundt kommunens økonomiske situasjon og befolkningsprognoser kan ikke rådmannen
anbefale at det gis tillatelse til å reetablere plassene i en ny Kanvas Myrane barnehage.
Vedlegg:
- Svar til Kanvas på spm av 05.10.2018
- Tilbakemelding fra Kanvas ang spørsmål om oppsigelse fra dagens lokalitet
- Svar til Askøy kommune vedr brev av 03.10.2018
- Oppfølgingsspm fra Kanvas
- Tilbakemelding ang økonomi ved ny plassering
- Muligheter ved ny plassering, økonomi

-

Brev fra Askøy kommune, 03.10.2018
Følgemail fra Kanvas ang rapport
Mulighetsstudie fra Kanvas
Rapport fra Deloitte ang utleie og regelverk

Kleppestø, 15.10.2018

Eystein Venneslan
rådmann

Jarle Kvalvik
kommunalsjef Teknisk

