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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Investeringer vedtatt i Økonomiplan 2014-2017 endres til:
Tiltak
Hanøy – nybygg. Erstatning for Hanøy og Askøy Forum
barnehage – tomt er regulert til barnehageformål
Træet – utvidelse/nybygg/evt. overta skoletomt/bygg?
Erstatning for Træet barnehage – barnehagens
nabotomt er regulert til barnehageformål
Furuly – etablere forsterket avdeling, i kombinasjon
med avlastningsbolig – tilknyttet Furuly barnehage –
og andre fasiliteter der

Barn
140
60 nye
120
80 nye

Kostnad
86 mill

Bygges
2017-2018

74 mill

2018-2020

8

10 mill

2019

SAMMENDRAG
Sak om «Plan for barnehageutbygging 2013-30» ble lagt fram for UOL 28.8.2013, og for
Kommunestyret 15.10.2013., hvor saken ble utsatt.
Foreslåtte utbyggingstiltak i perioden 2013-2030 ble utarbeidet på bakgrunn av
barnetallsprognoser, boligbyggeprogram, søkerlister til barnehageplass og kapasitet i
eksisterende barnehager på det tidspunktet.
Det er stor vekst og utvikling i kommunen, og det skjer mange endringer på dette feltet i løpet
av et år. Det foreslås derfor en årlig prosess knyttet til forarbeid til budsjett og økonomiplan,
hvor følgende vurderes:





Status barnetallsutvikling og kapasitet i eksisterende barnehager i fht tiltaksplanen
Eventuelt innhente nye prognoser
Vurdere boligbyggeprogrammet i kommunen
Legge fram en revidert tiltaksdel i forbindelse med budsjett og økonomiplan

Til hovedopptaket i 2014 har Fagavdeling Barnehage hatt lavere søknad til barnehageplass enn
de foregående årene. Det har ført til at vi fra rapporteringsdato 1.9.14. og til neste telledato
15.12.14. har en del ledig kapasitet både i noen av de kommunale og noen av de private
barnehagene. Forklaringene kan være mange, som f eks en redusert tilflytting av barn i
førskolealder, lavere fødselstall i 2013, økt søknad til barnehager utenfor kommunen, økt andel
barn som søker statlig kontantstøtte eller kombinasjoner av dette. Og det er uvisst hvordan
dette slår ut for de kommende årene, - om det er en ny trend, eller om 2013/14 er et unntaksår.
Slik status er nå, foreslås det å forskyve noen av utbyggingstiltakene ut i tid. Ledig kapasitet i
eksisterende barnehager skal dermed ta unna for veksten de neste fire årene, fram til 2018.
Avgjøres av: Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg: UOL, F, K
Folkehelseperspektiv:
Å planlegge for barnehageutbygging, innebærer blant annet å sikre funksjonelle, trygge og gode
barnehager på Askøy, og nok barnehageplasser til våre innbyggere. Hvis vi klarer å gi
barnehageplass til alle som har rett til barnehageplass, og som ønsker og trenger det, gir det oss
en mulighet til å være med på å utvikle gode holdninger og levevaner hos barn på Askøy i tidlige
leveår.
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