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4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3.1 Innledning
Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år.
Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt eget tilbud om åpen
barnehage. I tillegg drives det midlertidige barnehager i paviljonger ved Lismarka og Moelv
barnehage i påvente av permanente løsninger. Kommunen yter service til 23 private barnehager fordelt
på 16 heldagsbarnehager og 7 familiebarnehager. Dette innebærer bl.a. veiledning, godkjenning, tilsyn
og formidling av offentlige tilskudd.
I tillegg behandles kommunalt tilskudd til de private barnehagene etter forskrift om likeverdig
behandling ved tildeling av offentlige tilskudd, søknader om ekstra ressurser til barnehagene i forhold
til barn med nedsatt funksjonsevne, samt søknader om spesialpedagogisk hjelp for barn under
skolepliktig alder i henhold til opplæringsloven.
PP-tjenesten har rådgivningsfunksjon når det gjelder tilrettelagt opplæring inkl. spesialpedagogisk
hjelp for målgruppen førskolebarn. Helsestasjoner og PP-tjenesten har i samarbeid etablert tilbud om
åpen barnehage ved Familiens hus i Brumunddal, Nes og Moelv.
Hovedmål:
Kommunen skal bidra til at alle familier får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.
I kommuneplanens samfunnsdel er det formulert følgende mål og strategier for barnehager:






Ringsaker kommune skal bidra til at alle familier får et formålstjenlig og kvalitativt godt
barnehagetilbud.
Kommunen skal tilrettelegge for et helhetlig og mangfoldig barnehagetilbud med
barnehageplass til alle som ønsker det.
Tilbudet i barnehagene skal være likeverdig for alle barn.
Kommunen skal sikre et godt og forsvarlig pedagogisk opplegg i barnehagene.
Alle barnehagene skal ha tilfredsstillende lokaler og gode utemiljø, i henhold til gjeldende
lovverk.

Dette skal gjennomføres ved å:
 Forestå eller tilrettelegge for utbygging av nye barnehager og barnehageplasser i henhold til
etterspørsel.
 Tilby fleksible og varierte barnehagetilbud.
 Tilrettelegge tilbud for barn med spesielle behov.
 Utvikle kvaliteten i barnehagene gjennom planlegging, dokumentasjon, tilsyn og
nettverksjobbing.
 Sikre et godt samarbeid mellom kommunen og private barnehager og mellom private og
kommunale barnehager.
 Gi ansatte mulighet til faglig utvikling slik at personalet er godt kvalifisert og har evne til
omstilling og videreutvikling.
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4.3.2 Oversiktstabeller
Tabell 4.3.2.1 Personalressurser (årsverk)
31.12.2013
200 Brøttum, Lismarka og Åsen
201 Fagernes, Fossen og Moelv
204 Nes
205 Tømmerli
206 Hempa og Vesleparken
207 Buttekvern og Fredheimvegen
208 Simenstua, Furnes og Kylstad
209 Bakkehaugen
249 Barnehageformål – ikke fordelt
Sum årsverk VO 20

26,40
40,17
34,44
14,32
19,72
26,42
25,81
24,00
6,03
217,31

Budsjett
2014
26,40
40,17
35,44
14,32
19,84
26,42
25,69
24,00
6,03
218,31

Forslag
2015
26,40
40,17
36,44
14,32
20,04
26,42
25,69
24,00
6,03
219,51

Forslag
2016
26,40
40,17
36,44
14,32
20,04
26,42
25,69
24,00
6,03
219,51

Forslag
2017
26,40
40,17
36,44
14,32
20,04
26,42
25,69
24,00
6,03
219,51

Forslag
2018
26,40
40,17
36,44
14,32
20,04
26,42
25,69
24,00
6,03
219,51

Det er ikke innarbeidet forslag til nye stillinger fra 2015. I 1. tertialrapport 2014 ble det vedtatt en
utvidelse av en stilling for barneveileder i Vesleparken barnehage tilsvarende 0,2 årsverk. I budsjettet
for 2014 var det opprinnelig lagt til grunn en inndragelse på 2,5 årsverk barneveileder i Nes barnehage
fra august 2014. Som følge av omorganisering av personalet til tre avdelinger i nybygget ble 1 årsverk
gjenopprettet i 1. tertialrapport 2014.
Tabell 4.3.2.2 Netto driftsbudsjett pr resultatenhet (kr 1.000)
Regnskap Budsjett
2013
2014
200 Brøttum, Lismarka og Åsen
10 508
10 975
201 Fagernes, Fossen og Moelv
15 172
16 161
204 Nes
13 077
14 121
205 Tømmerli
5 397
5 980
206 Hempa og Vesleparken
7 267
8 046
207 Buttekvern og Fredheimvegen
10 039
10 865
208 Simenstua, Furnes og Kylstad
8 999
10 860
209 Bakkehaugen
8 840
9 608
249 Barnehageformål – ikke fordelt
110 799
113 933
Sum netto driftsutgifter VO 20
190 098
200 549

Forslag
2015
11 142
16 652
14 777
6 070
8 294
11 087
11 115
10 058
119 059
208 254

Forslag
2016
11 142
16 652
14 777
6 070
8 294
11 087
11 115
10 058
119 059
208 254

Forslag
2017
11 142
16 652
14 777
6 070
8 294
11 087
11 115
10 058
119 059
208 254

Forslag
2018
11 142
16 652
14 777
6 070
8 294
11 087
11 115
10 058
119 059
208 254

Tabell 4.3.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap Budsjett
2013
2014
Driftsutgifter
238 425
232 379
Driftsinntekter
44 667
31 830
Netto driftsutgifter
193 758
200 549
Investeringsutgifter
522
16 000
Investeringsinntekter
0
0
Netto investeringsutgifter
522
16 000

Forslag
2015
241 885
33 631
208 254
150
0
150

Forslag
2016
241 885
33 631
208 254
12 150
0
12 150

Forslag
2017
241 885
33 631
208 254
18 150
0
18 150

Forslag
2018
241 885
33 631
208 254
150
0
150

4.3.3 Behovsvurderinger
Presentasjonen av barnehageområdet deles inn i tre hovedkategorier; barnehagedekning, kvalitet i
barnehager og økonomiske forutsetninger i budsjettet.
Barnehagedekning
Status
Kommunen legger til rette for samordnet opptaksprosess for alle kommunale og private barnehager i
henhold til lov om barnehager § 12. Det meste av dette arbeidet er tillagt resultatenhetene innen VO 20
Barnehage. Det er lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen utgangen av august
det året det søkes plass, dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket, 1. mars.
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Alle med lovfestet rett til barnehageplass fikk tilbud barnehageåret 2014/2015 uten å iverksette nye
tiltak. På Nes ble de tre nye avdelingene tatt i bruk høsten 2014. Det er foreløpig ikke behov for å åpne
flere avdelinger ved Simenstua barnehage. Barnehagedekningen i Ringsaker gjør det mulig å gi tilbud
til flere uten lovfestet rett. Til tross for stadig økende etterspørsel etter barnehageplasser ble de fleste
søkerne ivaretatt, selv om ikke første alternativet ble innfridd. De som står på venteliste, er barn som
har søkt plass i bestemte barnehager og ikke ønsker annet alternativ, og de som ønsket plass senere
høsten 2014 eller 1. halvår 2015. I tillegg er det noen som har barnehageplass, men som står på
venteliste for å få innvilget sitt førstevalg. Det var litt ledig kapasitet i noen få barnehager etter
hovedopptaket.
I forslaget til statsbudsjett for 2015 har regjeringen varslet at de vil arbeide for mer fleksible
opptaksordninger for å legge til rette for redusert ventetid for en barnehageplass for barn som er født 1.
september eller senere. Det er foreløpig uklart hvilke retningslinjer som skal gjelde for dette. For
kommunen kan dette innebære en ny organisering av barnehageopptaket, fordi det må være ledig
kapasitet deler av året. I Ringsaker er det allerede en fleksibilitet i opptaket som innebærer løpende
opptak gjennom året dersom det er ledige plasser, i tillegg til ett hovedopptak. Det betyr at flere enn de
som har lovfestet rett får et tilbud.
Gjennomføring av vedtatte planer
Simenstua barnehage på Stavsberg åpnet tre avdelinger 1.8.2012. Fra august 2013 ble ytterligere en
småbarnsavdeling åpnet. De to siste avdelingene vil bli åpnet når det er behov for flere plasser i
området.
Erfaringstall tilsier at det er behov for å gjennomføre vedtatte utbygginger av barnehage i Moelv og på
Brøttum i løpet av de nærmeste årene. Dagens kapasitet kan ikke ivareta en økning i etterspørselen i
disse områdene av kommunen.
Barnehagedekningen i Brumunddal, Furnes og Nes er god, og det er for tiden noe ledig kapasitet i
disse områdene. Framtidig etterspørsel vil vise når det er behov for å planlegge nye plasser her.
Kvalitet i barnehager
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for kvalitets- og kompetanseutvikling, dokumentasjon og analyse
av tilstanden i barnehagene, tilskudd, regelverksforvaltning, tilsyn og veiledningsoppgaver. I Meld. St.
24 (2012-2013) Framtidens barnehage er det foreslått nye tiltak for fremtidens barnehagepolitikk, både
for kvalitet og innhold, ansattes kompetanse og sektorens styringsutfordringer. Hvilke konsekvenser
de ulike tiltakene får for kommunen er foreløpig uavklart. Uansett må det påregnes endringer som
sammen med revidering av gjeldende lov om barnehager vil påvirke kommunens rolle som
barnehagemyndighet og barnehageeier.
I Ringsaker arbeides det kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling i alle barnehagene,
og sentrale tiltak vil bli fulgt opp etter hvert som de vedtas. Det pågår gjennomgående kvalitetsarbeid
med utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og det arbeides med tiltak
knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne og HMS-arbeid.
For å følge opp barnehagene og legge til rette for arbeid med kvalitet på tjenestetilbudet, er det
innarbeidet et system for årlige dialogmøter mellom kommunalsjefen og den enkelte barnehageleder.
Dialogmøtet skal bidra til god ledelse og styring av enheten og barnehagen. Gjennom analyse av
datagrunnlag og refleksjon skal det søkes å iverksette tiltak for å videreutvikle kvaliteten. Dialogmøtet
skal bidra til å sikre en felles strategi for utviklingen av den pedagogiske virksomheten. Videre skal
det bidra til økt refleksjon over barnehagens praksis i valg av metodisk tilnærming, tilrettelegging for
omsorg, lek og læring; faktorer som er avgjørende for organisering. Utdanningsdirektoratet har
utarbeidet en ståstedsanalyse for barnehager. Dette er et refleksjons- og prosessverktøy for felles
vurdering av barnehagens praksis. Analysen bygger på lov om barnehager og rammeplanen, og den
skal gi et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder i utviklingsarbeid.
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Informasjon om barnehagens pedagogiske virksomhet, og de ansattes vurdering av egen praksis skal
bidra til utvikling. Ståstedsanalysen skal brukes som grunnlag for dialogmøter.
I strategien “Kompetanse for framtidens barnehage 2014-2020” fra Kunnskapsdepartementet gis det
føringer for arbeidet med kompetanseheving i barnehagene; målgruppe er alle ansatte. Dette følges
opp med ulike tiltak; blant annet ved å gi støtte til barnehageledere som ønsker å ta videreutdanning i
barnehageledelse. En barnehageleder har gjennomført dette, og en startet på videreutdanningen høsten
2014.
Mange barneveiledere har de siste årene tatt fagutdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, noe
som betyr at det er en stor andel fagarbeidere i barnehagene. Det er gitt tilbud gjennom samarbeid med
Storhamar videregående skole og Ringsaker kommune, og 19 har tatt fagprøven. Videre har
Fylkesmannen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført flere tiltak i samarbeid med
Elverum videregående skole for å forberede barneveiledere til å kunne ta fagbrev, og om lag 10 har
gjennomført dette. Fylkesmannen har også arrangert kursrekker for assistenter med liten eller ingen
barnehageerfaring. Mange barneveiledere i private barnehager har også deltatt på kompetansehevingen
i regi av Fylkesmannen.
Barnehagene arbeider med enkelte prosjekt i avgrensede perioder. DUÅ (De Utrolige Årene) utvides
til flere barnehager. Dette er tiltak for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn i
alderen 3-8 år. I samarbeid med barnevern, PPT, helsestasjoner og psykisk helse og rustjenester
videreføres kompetansetiltaket “Tidlig innsats – Kvello” i barnehagene. Dette er en modell for tidlig
avdekking og innsats gjennom tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i barnehage.
Barnehagene har felles kommunale målsettinger for matematikk. Disse ble utarbeidet gjennom et
tidligere prosjekt i barnehagene. Hensikten er å bruke barnehagens arbeidsmåter til å sikre at alle barn
gis tidlig mulighet for å utvikle egne evner og interesser innen området. Samtidig bidrar det til et
likeverdig tilbud uavhengig av hvilken barnehage de går i. Målsettingene er en konkretisering av
rammeplanens mål og medfører forpliktende arbeid for barnehagene i forhold til begreper og områder
innen matematikk. I samarbeid med Matematikksenteret i Trondheim som bidrar med veiledning og
forelesing planlegges en videreutvikling av arbeidet med matematikk i barnehagen. Ved valg av
sentrale områder og tilnærmingsmåter skal matematikk oppleves morsomt og spennende, barna skal
oppleve glede og undring, matematiske begreper skal brukes riktig og det skal brukes som språk for å
forstå verden. Alle barnehagene blir invitert til å delta.
Det arbeides videre med resultatene etter prosjektet “Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena”
som ble gjennomført vinteren 2012. Gjennom prosjektet ble det utviklet ny kunnskap som danner
grunnlag for ny praksis om læring og danning i barnehagen. Resultater fra spørreundersøkelsen i
forbindelse med prosjektet ga barnehagene tilbakemeldinger som brukes i videreutvikling av
kvaliteten på tilbudet. Fylkesmannen har tildelt kompetansemidler til Hamar, Stange og Ringsaker
som en videreføring av ovennevnte prosjekt under oppdraget “Et godt språkmiljø for alle barn”.
Fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon er sentralt for å videreutvikle barnehagekvalitet, og
forskning viser at det er viktig å legge til rette for utvikling av språk. Spørreundersøkelsen viste til dels
store variasjoner i barnehagenes tilrettelegging av språkmiljø. Det gjennomføres tre fagkurs i løpet av
barnehageåret 2014/2015, organisert som halvdagskurs, slik at alle ansatte har muligheter til å delta.
En ansatt har deltatt på utdanningen ICDP (International Child Development Program) gjennom
Bufetat. Utdanningen skal gi kompetanse til å veilede foreldre og tilknytningspersoner rundt barn. Det
planlegges å videreføre veiledningen til ansatte i barnehager som har minoritetsspråklige barn.
Vesleparken barnehage har forlenget avtalen om å være fokusbarnehage for NAFO (Nasjonalt senter
for flerkulturell opplæring) i Hedmark. Gjennom dette får de ansatte muligheter for å videreutvikle
kompetansen om minoritetsspråklige barn, samt at de kan veilede andre barnehager.
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Hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne/styrkingsressurser
Barn under opplæringspliktig alder som har særskilt behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik
hjelp uavhengig av om de har barnehageplass eller ikke. Enkeltvedtak fattes etter opplæringsloven.
Antall søknader om spesialpedagogisk hjelp varierer litt fra ett år til det neste, men er i snitt litt over
30. Det enkelte barnet får tildelt forholdsvis flere timer enn tidligere etter tilråding i sakkyndig
vurdering. Med et sterkt fokus på tidlig innsats er det flere barn som får tiltak tidligere.
I tillegg søker barnehagene ekstra ressurser til styrking av bemanningen for å ivareta barn med nedsatt
funksjonsevne som trenger ekstra oppfølging og tilrettelagte tiltak utover den spesialpedagogiske
hjelpen. Det meldes om behov langt over de ressursene som er budsjettert til formålet. I tillegg til at
det er mange barn med store og omfattende hjelpebehov, er det også andre faktorer som legges til
grunn i søknadene. Statlig og kommunal satsing på tidlig innsats/tidlig avdekking gjør at det avdekkes
behov hos flere barn tidligere. Dette medfører økte krav til oppgaver som skal gjøres i barnehagen, og
foreldre/foresatte, skolen og hjelpeinstanser har store forventninger til arbeidet. Private barnehager får
refundert lønnsutgifter for ansatte i henhold til tildelte ressurser.
Veiledning av nyutdannede førskolelærere
Det er inngått en intensjonsavtale mellom KS og Kunnskapsdepartementet om å arbeide målrettet for
at nytilsatte nyutdannede førskolelærere skal få tilbud om veiledning. Barnehageeier har ansvaret for å
tilby veiledning. Arbeidet ivaretas av den enkelte barnehageleder. De barnehagene som er
øvingsbarnehager for Høgskolen i Hedmark har pedagogiske ledere som har tatt/tar videreutdanning i
veiledning. Denne kompetansen brukes både for studenter, nyutdannede førskolelærere og andre som
har behov for veiledning. For å finansiere veiledningen av nyutdannede førskolelærere og lærere er det
innarbeidet kr 400.000 årlig i økonomiplanperioden 2015-2018.
Foreldrebetaling
Maksimalgrensen for foreldrebetaling fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. I statsbudsjettet for
2015 er det foreslått at satsene for oppholdsbetaling skal økes fra kr 2.405 til kr 2.580. Videre forslås
det å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt med
virkning fra 1.8.2015. Ordningen skal sikre at foreldrebetalingen pr. år for en heltidsplass maksimalt
skal utgjøre 7 % av den samlede person- og kapitalinntekten til familien. Dette kommer i tillegg til de
ressursene som kommunen allerede bruker på moderasjonsordninger. Endringer i forskrift om
foreldrebetaling i barnehagen blir sendt på høring høsten 2014.
Økningen i oppholdsbetaling utgjør 7,28 %. Det er lagt inn tilsvarende økning for matbetaling. Dette
er gjort med bakgrunn i at barnehagene har erfart at kostpengene ikke dekker faktiske utgifter.
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager
Rådmannen skal med bakgrunn i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd
til ikke-kommunale barnehager (forskrift om tilskudd til barnehager) beregne satser for driftstilskudd
pr. heltidsplass for små barn (0-2 år) og store barn (3-6 år). Satsene for ordinære barnehager i 2015 er
beregnet til:
Ordinære barnehager:
Driftstilskudd 0-2 år pr. heltidsplass
Driftstilskudd 3-6 år pr. heltidsplass

Ringsaker
188 273
90 640

Fra 2015 er det vedtatt endringer i forskrift om tilskudd til barnehager. Dette innebærer at satsen for
driftstilskudd skal beregnes på grunnlag av kommunens regnskap to år tilbake i tid for deretter å
prisjusteres til 2015 med en fastsatt sats.
Med det nye regelverket skal kommunene normalt gjøre vedtak om tilskudd kun en gang i året. Etter
det gamle regelverket skulle kommunene gjøre vedtak tre ganger pr. år. Grunnlagene for vedtakene
var kommunens opprinnelige budsjett, regulerte budsjett og regnskap.
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Budsjettåret 2015 vil være et overgangsår for tilskuddsordningen. I løpet av året skal kommunen gjøre
vedtak ut fra nytt regelverk, det vil si etter prisframskrevet regnskap i 2013, men også gjøre vedtak
etter endelig regnskap 2014.
I tillegg til de kommunale satsene for driftstilskudd til ordinære plasser vil nasjonale satser for
kapitaltilskudd og nasjonale satser for familiebarnehager ha betydning for tilskuddene til de ikkekommunale barnehagene. Utdanningsdirektoratet har fastsatt følgende satser for 2015:
Familiebarnehager:
Driftstilskudd 0-2 år pr. heltidsplass
Driftstilskudd 3-6 år pr. heltidsplass

Nasjonale satser
152 500
116 300

Nasjonale satser for kapitaltilskudd er fastsatt til kr 9.500 for ordinære barnehager og kr 12.000 for
familiebarnehager.
Siden finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager ble lagt om fra 2011 har samlet
budsjettert tilskudd økt fra 74,7 mill. kroner til 107 mill. kroner i 2014. I budsjett 2015 og
økonomiplan 2015-2018 er det innarbeidet en ytterligere økning på 2 mill. kroner som følge av
forventet økning i tilskuddet og økning i antall plasser i de ikke-kommunale barnehagene. I tillegg til
denne særskilte styrkingen, er budsjettene prisframskrevet på vanlig måte. For 2015 er det i sum
innarbeidet 109,0 mill. kroner til driftstilskudd, søskenmoderasjon og interkommunalt oppgjør.
4.3.4 Resultatmål – styringskort
Fokusområder og indikatorer
Brukere
Tjenester tilpasset brukernes behov
Brukernes tilfredshet med tjenestene
Kvalitet på tjenesten
Brukernes tilfredshet med barnehagens læringsmiljø
Barnehageplass til alle som ønsker det.
Andel 0–5 år pr 15.12
Barnehageplass til alle som ønsker det.
Andel 3–5 år pr 15.12
God dialog med brukerne
Brukernes tilfredshet samarbeid medvirkning
Brukernes tilfredshet med informasjon
Medarbeidere
Engasjement og kompetanse
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og
kompetanse
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse
Læring og fornyelse
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)
Organisasjon
Arbeidsmiljø
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass
Sykefravær
Ledelse
Ansattes tilfredshet med ledelsen
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)
Økonomi
Økonomistyring
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett

Målemetode/kilde

Mål

Akseptabelt

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
Status søkerliste Extens

5,0
5,0
5,0
100 %

4,0
4,0
4,0
99 %

Status søkerliste Extens

100 %

99 %

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

Brukerundersøkelse

5,0

4,0

Medarbeiderundersøkelse

5,0

4,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
Ind.

4,0
4,0
Ind.

Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

0%+
0%+

0%+
0%+

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett
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Tabell 4.3.4.1 Resultatmål for sykefravær
200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
201 Fagernes, Fossen og Moelv barnehage
204 Nes barnehage
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehage
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
208 Simenstua, Furnes og Kylstad barnehage
209 Bakkehaugen barnehage

Mål
9,0 %
7,5 %
9,0 %
9,5 %
7,5 %
11,0 %
7,3 %
9,0 %

Akseptabelt
10,0 %
9,0 %
10,0 %
11,5 %
10,0 %
12,0 %
8,0 %
10,0 %

4.3.5 Standardendringer og nye driftstiltak
Reduksjon diverse driftsutgifter
Det er beregnet et rammekutt tilsvarende 0,4 % av netto ramme i opprinnelig budsjett for 2014 som for
virksomhetsområdet totalt er beregnet til kr 347.000. I barnehagene er kuttene gjennomført ved å
redusere driftsposter som formingsmateriell, inventar, opplæring/kurs, variabel lønn mv.
Tabellen nedenfor viser hvordan tiltaket er innarbeidet:
Tabell 4.3.5.1 Fordeling av generelt prosentvis kutt pr enhet (kr 1000)
Reduksjon
44
65
56
24
32
44
43
38
1
347

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
201 Fagernes, Fossen og Moelv barnehage
204 Nes barnehage
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehage
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
208 Simenstua, Furnes og Kylstad barnehage
209 Bakkehaugen barnehage
249 Ufordelt barnehage
Sum

Økning foreldrebetaling og endret barnesammensetning
I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått at satsene for oppholdsbetaling skal økes fra kr 2.405 til kr
2.580, dvs. en økning på 7,28 %. I tillegg er det tatt hensyn til endringer i barnesammensetningen i
barnehagene.
Fleksibelt barnehageopptak
I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 har regjeringen varslet at de vil arbeide for mer fleksible
opptaksordninger for å legge til rette for redusert ventetid for en barnehageplass for barn som er født 1.
september eller senere. Det er lagt inn kr 330.000 i kommunens ramme til finansiering av tiltaket.
Minstekrav redusert foreldrebetaling
I statsbudsjettet er det foreslått å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for
familier med lav inntekt fra 1.8.2015. Ordningen skal sikre at foreldrebetalingen pr. år for en
heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 % av den samlede person- og kapitalinntekten til familien. Det er
lagt inn kr 720.000 i kommunens ramme til dette formålet.
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4.3.6 Investeringstiltak
Barnehagetilbud Moelv (prosjekt 60628)
Kommunestyret har i k.sak 16/2009 lagt opp til å etablere ny barnehage i Moelv. Det er foreløpig
innarbeidet 12 mill. kroner i 2015 og 18 mill. kroner i 2016.
Diverse utbedringer barnehager (prosjekt 60635)
Det er ført opp kr 150.000 hvert år i økonomiplanperioden til diverse utbedringer av barnehager.
Ringsaker kommune har mange eldre barnehager som etter hvert har behov for ulike oppgraderinger.
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