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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 26 private barnehager fordelt 

på 17 heldagsbarnehager og 9 familiebarnehager. Dette innebærer bl.a. veiledning, godkjenning, tilsyn 

og formidling av offentlige tilskudd.  

 

I tillegg behandles søknader om kommunalt tilskudd fra alle 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, iht. 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) 

 

20 Barnehage 
31.12.2010 

Budsjett 

2011 

Forslag 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

200 Brøttum, Lismarka og Åsen  25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 

201 Fagernes, Fossen og Moelv  36,62 36,62 36,62 36,62 36,62 36,62 

204 Nes 29,74 29,74 29,94 29,94 29,94 29,94 

205 Tømmerli  14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 

206 Hempa og Vesleparken  17,08 17,08 17,72 17,72 17,72 17,72 

207 Buttekvern og Fredheimvegen  26,42 26,42 26,42 26,42 26,42 26,42 

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp  18,31 18,31 18,31 25,81 25,81 25,81 

209 Bakkehaugen  25,30 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

249 Barnehageformål – ikke fordelt  6,87 6,87 6,03 6,03 6,03 6,03 

Sum årsverk VO 20 Barnehage 200,06 199,76 199,76 207,26 207,26 207,26 

 

I k.sak 45/2011 ble det vedtatt å opprette til sammen 0,84 årsverk innen VO 20. Det ble opprettet 0,2 

årsverk ved Nes barnehage på bakgrunn av merinntak av barn høsten 2011. I tillegg ble det opprettet 

0,232 årsverk i Vesleparken barnehage som følge av overgang fra korttidsavdeling til heldagsavdeling 

og 0,408 årsverk som følge av korrigering av bemanningsplanen.  

 

I budsjettet for 2012 er det foreslått å inndra 0,83 årsverk som tospråklig assistent.  
 

Tabell 4.3.2.2 Netto driftsbudsjett pr resultatenhet (kr 1.000)  
 Regnskap 

2010 

Budsjett 

2011 

Forslag 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

200 Brøttum, Lismarka og Åsen  2 201 9 043 9 543 9 543 9 543 9 543 

201 Fagernes, Fossen og Moelv  1 822 13 136 13 616 13 616 13 616 13 616 

204 Nes  1 183 10 418 10 750 10 750 10 750 10 750 

205 Tømmerli  1 030 5 041 5 382 5 382 5 382 5 382 

206 Hempa og Vesleparken  1 576 6 329 6 671 6 671 6 671 6 671 

207 Buttekvern og Fredheimvegen   1 233  9 390 9 625 9 625 9 625 9 625 

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp  1 796 6 934 7 140 8 435 9 985 9 985 

209 Bakkehaugen  1 600 8 900 8 767 8 767 8 767 8 767 

249 Barnehageformål – ikke fordelt -5 631 82 653 101 044 102 044 102 044 102 044 

Sum netto driftsutgifter VO 20 

barnehage  6 810 151 844 172 538 174 833 176 383 176 383 

 
Tabell 4.3.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

 2010 

Budsjett 

2011 

Forslag 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Driftsutgifter 197 524 177 851 201 453 204 246 206 395 206 395 

Driftsinntekter 190 714 26 007 28 915 29 413 30 012 30 012 

Netto driftsutgifter 6 810 151 844 172 538 174 833 176 383 176 383 

Investeringsutgifter 58 563 10 413 22 000 3 000 3 000 19 000 

Investeringsinntekter 11 355 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 47 208 10 413 22 000 3 000 3 000 19 000 

 

4.3.3 Behovsvurderinger 

Presentasjonen av barnehageområdet deles inn i tre hovedkategorier; barnehagedekning, kvalitet i 

barnehager og endret finansieringssystem. 

Barnehagedekning 

Status 

Etter lov om barnehager § 12 legger kommunen til rette for samordnet opptaksprosess for alle 

kommunale og private barnehager, og det meste av dette arbeidet er tillagt resultatenhetene innen VO 
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20. 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. 

 

Ved hovedopptaket for barnehageåret 2011/2012 fikk alle med lovfestet rett tilbud om barnehageplass. 

I tillegg ble det gitt tilbud til flere uten lovfestet rett. Til tross for ytterligere etterspørsel etter barne-

hageplasser ble de fleste søkerne ivaretatt, selv om ikke første alternativet ble innfridd. De få 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 2011 eller 1. halvår 2012. I tillegg er det noen som har barnehageplass, 

men som står på venteliste for å få innvilget sitt førstevalg. I alle områdene var det noe ledig kapasitet 

etter hovedopptaket. Erfaringer viser at det kommer nye søkere gjennom året, og at den ledige 

kapasiteten etter hvert blir oppbrukt. 

 

Gjennomføring av vedtatte planer 

Arbeidet med bygging av Simenstua barnehage på Stavsberg ble påbegynt høsten 2011 med planlagt 

åpning 1. august 2012. Videre er det i budsjettet innarbeidet investeringsmidler til ny barnehage i 

Moelv. For nye barnehager i Næroset og Brøttum er det foreløpig innarbeidet 7 mill. kroner i 2015.  

Kvalitet i barnehager 

Utdanningsdirektoratet overtar ansvaret for kvalitets- og kompetanseutvikling, dokumentasjon og 

analyse av tilstanden i barnehagene, tilskudd, regelverksforvaltning, tilsyn og veiledningsoppgaver fra 

2012. Arbeidet med Stortingsmelding nr. 41 (2008-2009) ”Kvalitet i barnehagen” videreføres. 

Hovedmålene er: 

 

 Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 

 Styrke barnehagen som læringsarena  

 Alle barn skal få delta i et inkluderende fellesskap 

 

I Ringsaker arbeides det kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling i alle barnehagene, 

og sentrale tiltak vil bli fulgt opp etter hvert som de vedtas. I tillegg til det gjennomgående kvalitets-

arbeidet som pågår, med blant annet tilrettelegging av barnehagetilbud for alle barn uansett funksjons-

nivå, relasjonsarbeid, arbeid med rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og HMS-arbeid, 

satses det på enkelte prosjekt i avgrensede perioder. I samarbeid med RE barnevern, RE PPT, RE 

helsestasjoner og RE psykisk helse skal barnehagene delta i kompetansetiltaket “Tidlig innsats – 

Kvello”. Dette er en modell for tidlig avdekking og innsats gjennom tverrfaglig samarbeid med 

utgangspunkt i barnehage. Videre er det igangsatt arbeid for å videreutvikle bruk av IKT og digitale 

verktøy i barnehagen. 

 

For å styrke arbeidet med kvalitet på barnehagetilbudet, med fokus på tidlig innsats, og i forbindelse 

med satsingen på økt læringsutbytte i skolen i Ringsaker, er det vedtatt felles kommunale målsettinger 

for “Antall, rom og form” og “Engelsk” i barnehagen. Målsettingene er resultat av prosjektarbeid som 

ble avsluttet våren 2011, der alle de kommunale barnehagene og 7 private barnehager deltok. Arbeidet 

med implementering av målsettingene fortsetter. For å stimulere til at flere private barnehager tar i 

bruk målsettingene, har 6 barnehager etter søknad fått tildelt midler til innkjøp av materiell, 

tilsvarende totalt kr 26.500. Hensikten med å ha felles kommunale målsettinger er å sikre at alle barn 

gis tidlig mulighet for å utvikle egne evner og interesser innen disse områdene. Samtidig bidrar det til 

et likeverdig barnehagetilbud uavhengig av hvilken barnehage de går i.   

 

Arbeidet med det internasjonale prosjektet Leonardo da Vinci som startet 1.6.2010, der Ringsaker 

samarbeider med nabokommunene Hamar, Løten og Stange, videreføres. Prosjektet er tildelt EU-

midler, i underkant av kr 170.000, og avsluttes 31.5.2012. Prosjektets overordnede målsetting er å 

forbedre opplæringen og veiledningen av ufaglærte i barnehagene, øke den generelle kompetansen i 

utøvelsen av yrket og motivere til videre fagutdanning. Det vil i sluttfasen utarbeides en plan for 

systematisk veiledning. Deltakerne i prosjektet er barnehagefaglig ansvarlige i kommunene, samt 



Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV 

 

Side 66 

barnehageleder og en pedagogisk leder fra to barnehager i hver kommune. Utvekslingen foregår i 

samarbeid med to vertsorganisasjoner; South Lanarkshire i Skottland og Botkyrka i Sverige.  

 

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. Det fattes enkeltvedtak etter opplæringsloven. 

I tillegg søker barnehagene ekstra ressurser for å styrke 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 hjelpebehov, er det andre faktorer som er medvirkende til det økende 

behovet for ressurser. Antall barnehager i kommunen har økt, og det betyr at ressursene skal fordeles 

på flere steder. Barnegrupper der de aller yngste barna er i flertall, krever en annen organisering, og 

når ett eller flere av barna trenger særskilt tilrettelegging, meldes behov for styrkingsressurser for å 

kunne gi et forsvarlig barnehagetilbud. Statlig og kommunal satsing på tidlig innsats / tidlig avdekking 

medfører at det avdekkes behov hos flere barn tidligere, og dette medfører at ulike tiltak settes i verk i 

barnehagen. I praksis betyr det at barna får tildelt flere timer med spesialpedagogisk hjelp enn 

tidligere. Det er økte krav til oppgaver som skal gjøres i barnehagen, og foreldre/foresatte, skolen og 

hjelpeinstanser har store forventninger til arbeidet. Private barnehager får refundert lønnsutgift for 

ansatte iht. tildelte ressurser. Avsatte budsjettmidler til dette formålet blir prisframskrevet på samme 

måte som andre driftsutgifter. Erfaringer viser at lønnsøkninger i private barnehager er høyere enn 

dette påslaget, og budsjettet dekker derfor færre timer.  

 

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 i løpet av 2011/2012. 

Barnehageeier har ansvaret for å tilby veiledning. Arbeidet med å organisere veiledning er igangsatt. 

For å finansiere veiledningen av nyutdannede førskolelærere og lærere er det innarbeidet kr 900.000 

årlig i økonomiplanperioden 2012-2015.  

Endret finansieringssystem 

 

Rammetilskudd 

Fra 2011 ble de øremerkede statstilskuddene til barnehagedrift innlemmet i rammetilskuddet til 

kommunen. Innlemmingen av disse tilskuddene betyr at driften heretter må finansieres innenfor de 

totale økonomiske rammer i kommunen. Dette er en vesentlig endring i forhold til tidligere hvor nye 

barnehageplasser i hovedsak ble finansiert med statstilskudd og foreldrebetaling.  

 

Etter omleggingen av finansieringssystemet fordeles ressurser på barnehageområdet etter kriteriene i 

inntektssystemet, og ikke etter faktisk aktivitetsnivå som tidligere. Departementet har utarbeidet en 

egen delkostnadsnøkkel for barnehager. Det er tre kriterier som inngår i denne delkostnadsnøkkelen; 

antall barn 3-5 år, antall barn 1-2 år uten kontantstøtte og andel innbyggere med høyere utdanning. 

Denne delkostnadsnøkkelen er ikke endret i statsbudsjettet for 2012. Departementet har imidlertid i 

media signalisert at de vil vurdere nøkkelen nærmere i neste omgang. Dette har sammenheng med at 

økt grad av likebehandling, retten til barnehageplass og endringen i kontantstøtteordningen fra 

1.8.2012 kan gi endringer i både kostnader og etterspørsel etter barnehageplass.  

 

Nærmere om budsjettforutsetningene 

Det er innarbeidet en rammeøkning på til sammen 14 mill. kroner til dekning av økte utgifter ved 

omlegging av finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager. Økningen er knyttet til økt 

kommunalt driftstilskudd til private barnehager, endret ordning for søskenmoderasjon og 

refusjonsoppgjør mellom kommuner. Budsjettrammene er oppdatert i forhold til 

barnesammensetningen etter hovedopptaket for 2011/2012. I tillegg er budsjettene til de ulike 

kommunale barnehagene oppdatert for sentrale lønnsoppgjør.  
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Foreldrebetaling 

Maksimalgrensen for foreldrebetaling fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. I statsbudsjettet for 

2012 er det foreslått at satsene for oppholdsbetaling skal holdes nominelt uendret i forhold til 2011. 

Dette innebærer at det i budsjettene til de kommunale barnehagene er lagt til grunn de samme satsene 

som i 2011. Betaling for mat økes med 15,2 % for å kompensere for økte matvarepriser. Budsjettene er 

korrigert for endret barnesammensetning. 

 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

Rådmannen har i samsvar med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd 

til ikke-kommunale barnehager beregnet foreløpige satser for driftstilskudd per heltidsplass for 

henholdsvis 0-2 år og 3-5 år. Foreløpige satser for 2012 er beregnet til: 

 
Ordinære barnehager: Ringsaker Nasjonale 

Driftstilskudd 0-2 år per heltidsplass 152 546 173 500 

Driftstilskudd 3-5 år per heltidsplass 72 134 85 000 

Kapitaltilskudd per heltidsplass 7 600 7 600 

 

Familiebarnehager: Ringsaker Nasjonale 

Driftstilskudd 0-2 år per heltidsplass 138 000 138 000 

Driftstilskudd 3-5 år per heltidsplass 105 300 105 300 

Kapitaltilskudd per heltidsplass 12 000 12 000 

 

Satsene for driftstilskudd i ordinære barnehager er beregnet på bakgrunn av forslag til budsjett i 2012 

for kommunale barnehager. Budsjetterte utgifter er fordelt på antall heltidsplasser for henholdsvis små 

og store barn som har plass i kommunale barnehager ved tidspunktet for offentliggjøring av 

rådmannens budsjettforslag. For familiebarnehager legges det til grunn nasjonale satser da kommunen 

ikke har egne kommunale familiebarnehager.  

 

Framlagte driftstilskuddssatser for ordinære barnehager er lavere i 2012 enn vedtatte satser for 2011. 

Driftstilskuddssats for små barn reduseres med kr 1.243 og driftstilskuddssats for store barn reduseres 

med kr 354 per heltidsplass. Dette skyldes i hovedsak to forhold. Kommunale barnehager, som øvrige 

enheter i kommunen, har fått sin andel av det generelle prosentvise kuttet. Den viktigste forklaringen 

er imidlertid endringen i barnesammensetningen i de kommunale barnehagene. Sammenlignet med 

årsmeldingen pr 15.12.2010 øker antall heltidsplasser i de kommunale barnehagene fra 761,18 til 

778,20 heltidsplasser. I tillegg er det en betydelig dreining mot flere små barn i de kommunale 

barnehagene. Sammenligner en med årsmeldingen pr 15.12.2010 har de kommunale barnehagene en 

økning i andelen små barn fra om lag 35 % til om lag 39 %. Dette er en vesentlig endring som har 

direkte konsekvenser for tilskuddssatsene. 

 

Endelig satser for 2012 skal etter forskriften beregnes på bakgrunn av opprinnelig budsjett for 2012 og 

årsmeldingen pr 15.12.2011. Rådmannen vil derfor komme tilbake til endelige satser når alle faktorer 

er på plass.  
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4.3.4 Resultatmål – styringskort   

Fokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål Akseptabelt  

Brukere    

Tjenester tilpasset brukernes behov    

Brukernes tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Kvalitet på tjenesten Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Brukernes tilfredshet med barnehagens læringsmiljø Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Barnehageplass til alle som ønsker det.  

Andel 0–5 år pr 15.12 

Status søkerliste Extens  100 % 99 % 

Barnehageplass til alle som ønsker det.  

Andel 3–5 år pr 15.12 

Status søkerliste Extens  100 %   99 % 

God dialog med brukerne    

Brukernes tilfredshet samarbeid medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Brukernes tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeidere    

Engasjement og kompetanse    

Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og 

kompetanse 

Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Læring og fornyelse    

Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32) Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Organisasjon    

Arbeidsmiljø     

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Sykefravær Visma HRM (Ansatt) Ind. Ind. 

Ledelse    

Ansattes tilfredshet med ledelsen Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)  5,0 4,0 

Økonomi    

Økonomistyring    

Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % + 

Avvik i %, årsprognose ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % + 

 

Tabell 4.3.4.1 Resultatmål for sykefravær   

 Mål Akseptabelt 

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 8,0 % 9,0 % 

201 Fagernes, Fossen og Moelv barnehage 7,5 % 9,0 % 

204 Nes barnehage 9,0 % 10,0 % 

205 Tømmerli barnehage 12,0 % 14,0 % 

206 Hempa og Vesleparken barnehage  7,5 % 10,0 % 

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 11,0 % 12,0 % 

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage  7,3 % 8,0 % 

209 Bakkehaugen barnehage 9,5 % 10,0 % 

4.3.5 Standardendringer og nye driftstiltak 

Generelt prosentvis kutt 

Det er beregnet et rammekutt tilsvarende 0,41 % av netto ramme i opprinnelig budsjett i 2011 som for 

barnehagene er beregnet til kr 284.000. Kuttene er gjennomført ved å redusere på driftsposter som 

kontormateriell, formingsmateriell, opplæring/kurs, skyssgodtgjøring og inventar. Enhet Nes, Hempa 

og Vesleparken og Buttekvern og Fredheimvegen har valgt å ta kuttet på budsjettet for vikarlønn. 

Tabellen nedenfor viser hvordan tiltaket er innarbeidet: 
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Tabell 4.3.5.1 Fordeling av generelt prosentvis kutt pr enhet (kr 1000) 

 Reduksjon 

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 37 

201 Fagernes, Fossen og Moelv barnehage 54 

204 Nes barnehage 43 

205 Tømmerli barnehage 21 

206 Hempa og Vesleparken barnehage  26 

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 39 

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage  28 

209 Bakkehaugen barnehage 36 

Sum 284 

 

208 Furnes, Kylstad, Kårtorp og Simenstua barnehage 

Etablering av Simenstua barnehage 

Simenstua barnehage skal etter planen åpne august 2012. Barnehagen er dimensjonert med 6 

avdelinger, jf. k.sak 20/2010. I henhold til kommunestyrevedtakets pkt. 5 skal driften av Kårtorp 

barnehage flytte til Simenstua barnehage. Ansatte og barn fra Kårtorp barnehage overføres til den nye 

barnehagen fra 1.8.2012. Videre blir det åpnet 2 nye avdelinger fra 1.8.2013. Tiltaket utgjør netto kr 

1.295.000 i 2013 og kr 2.845.000 årlig fra 2014. Dersom etterspørselen etter barnehageplasser øker 

ved barnehageopptaket i 2013 vil en vurdere å ta i bruk flere avdelinger. Dette vil en komme tilbake 

til. 

 

249 Barnehageformål – ikke fordelt 

Økt behov for tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne 

Det har gjennom de siste årene vært en gradvis økning av søknader om styrkingsressurser til barn med 

nedsatt funksjonsevne. Dette skyldes at det er mange barn med store hjelpebehov i barnehagene. For å 

gi et helhetlig barnehagetilbud for barn som trenger særskilt tilrettelegging, er det nødvendig å styrke 

barnehagens bemanning utover grunnbemanningen. Tiltaket utgjør netto kr 400.000 årlig fra 2012. 

 

Økt behov for spesialpedagogisk hjelp 

Barn under opplæringspliktig alder som har særskilt behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik 

hjelp uavhengig av om de har barnehageplass eller ikke. Det fattes enkeltvedtak etter opplæringsloven. 

Statlig og kommunal satsing på tidlig innsats / tidlig avdekking medfører at det avdekkes behov hos 

flere barn tidligere, og dette betyr at ulike tiltak settes i verk i barnehagen. I praksis betyr det at flere 

barn enn tidligere får tildelt timer med spesialpedagogisk hjelp i tillegg til at hvert barn får flere timer. 

Tiltaket utgjør netto kr 200.000 årlig fra 2012. 

 

Inndragelse av 0,833 årsverk barneveileder 

Stilling som tospråklig assistent for vietnamesiske barn reduseres fra 93,3 % til 10 %. Dette skyldes at 

barnehagene har barn fra flere forskjellige land enn tidligere, og det er nødvendig å fordele ressursene 

på flere språkgrupper. Redusert lønnsutgift fra stillingen brukes til å styrke bemanningen i barnehager 

som har minoritetsspråklige barn.  

 

Korreksjoner/oppgaveendringer i statsbudsjett 2012  

Som følge av korreksjoner/oppgaveendringer på barnehageområdet styrkes rammen med 2,587 mill. 

kroner i 2012 og 3,517 mill. kroner i 2013 til 2015. Dette er kompensasjon i forbindelse med nominell 

videreføring av foreldrebetaling, opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager med ett 

prosentpoeng, aktivitetsvekst i sektoren og omlegging av kontantstøtteordningen. En eventuell 

utvidelse av barnehagetilbudet, herunder eksempelvis antall avdelinger ved Simenstua barnehage, vil 

kunne ses i sammenheng med ovennevnte beløp. 

4.3.6 Investeringstiltak 

Ny barnehage Stavsberg (prosjekt 60618) 

Det er innarbeidet til sammen 30 mill. kroner til ny 6-avdelings barnehage på Stavsberg. Budsjettet 

fordeler seg med 22 mill. kroner i 2012 og 3 mill. kroner i 2013. Fra tidligere er det bevilget 5 mill. 

kroner. Romprogram og forprosjekt ble behandlet i k.sak 20/2010. 
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Ombygging Kilde (prosjekt 60628) 

Kommunestyret har i k.sak 16/2009 vedtatt å etablere ny barnehage i Moelv. Det er innarbeidet til 

sammen 15 mill. kroner. Budsjettet fordeler seg med 3 mill. kroner i 2014 og 12 mill. kroner i 2015. 

 

Nytt barnehagetilbud, Brøttum/Næroset (prosjekt 60629) 

Kommunestyret vedtok å etablere ny barnehage på Brøttum i k.sak 68/2008 og ny barnehage i 

Næroset i k.sak 16/2009. Inntil videre er ikke disse prosjektene skilt fra hverandre. Det er innarbeidet 

7 mill. kroner i 2015. Det vises til for øvrig til kommentarer av barnehageutbyggingen på Brøttum og i 

Næroset under del I, kapittel 1.1.4.  


