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Rådmannen har mottatt følgende henvendelse fra representanten Halvdan Skard (Ap):
«I svar 29.10.2018 til Ingund Schille om merinntak i barnehager, ser det ut til at det kunne
ha blitt gjennomført merinntak i de kommunale barnehagene dersom ikke
budsjettrammene hadde skapt begrensninger.
Kan det anslås hvor mye budsjettrammene evt burde økes for å kunne utnytte ledig areal i
de kommunale barnehagene?»

Rådmannens svar:
I demografikompensasjonsmodellen for beregning av behov for antall barnehageplasser
ligger følgende prosentfordeling av plasser til de ulike aldersgrupper til grunn:

Barnebefolkningen (prognose) viser følgende:

Tabellen viser at det til sammen er ca 300 mulige søkere til barnehageplass, som det ikke
er budsjettmidler til. Spørsmålet blir hvor mange av disse som er reelle søkere.
Pr. i dag har er det 228 søkere som ønsker plass før 1. februar 2019 uten å ha fått tildelt
plass. Det er 265 som ønsker plass før 1. mars uten å ha fått tildelt plass.
Kommunale barnehager har ledig areal til å kunne gi de aktuelle søkere plass. Ved
beregning av budsjettbehov for barnehageplasser i henhold til
demografikompenasjonsmodellen, er det lagt til grunn en gjennomsnittskostnad pr. plass.
Den gruppen det nå snakkes om å utvide antall plasser til er i all hovedsak små barn
(under 3 år) og har en betydelig høyere kostnad. Den er beregnet til kr. 209.800 pr. plass.
Økte budsjettbehov til f.eks. 200 flere plasser fra januar vil således være kr. 42 mill. pr. år.
Inntak av flere i kommunale barnehager fra januar vil bety økt bemanning i barnehagene
gjennom hele barnehageåret. Dette vil igjen bety at barnehagene i perioden august
desember vil ha en høy personaltetthet, noe som igjen vil påvirke/øke tilskudd til private
barnehager.
Beregning av tilskudd til private barnehager baseres på enhetskostnader i kommunale
barnehager. Enhetskostnader beregnes på bakgrunn av opptelling (nasjonal opptelling) av
antall barn og personale pr. 15. desember. Disse tallene ligger til grunn for beregning av
kommunens utgifter pr. barn, og som igjen ligger til grunn for beregning av tilskuddssats
til private barnehager. Dersom kommunen har en høy personaltetthet, blir
tilskuddssatsen høyere, og blir også en del av regnestykket ved å øke inntak i kommunale
barnehager fra januar.
I Statsbudsjett 2017, da retten til barnehageplass ble utvidet til å gjelde barn født før 1.
desember ble det uttrykt: «Departementet legger til grunn at en eventuell ytterligere
utvidelse av retten til plass vil kreve friske midler».

