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Hovedutvalg for barn og unge anmodet i møte 14. mai, under punktet Eventuelt, om følgende:
«Utvalgsleder Anne Lene W. Hojem (H) ber rådmannen fremlegge en sak som omhandler
kostnader for løpende opptak i barnehagene. Rådmannen kommer tilbake med en utregning.»

Kostnader forbundet med løpende barnehageopptak
Forutsetninger:
Løpende opptak betyr i denne sammenheng å gi barnehageplass «slik at din familie kan få plass
når det er riktig for dere». Erfaring tilsier at svært mange barnefamilier ønsker barnehageplass når
barnet har fylt 1 år, men ikke alle. Barn født innen utgangen av november har i utgangspunktet
rett til plass, og kommunen gir plass til disse i dag.
Rådmannen har foretatt en beregning med utgangspunkt i et estimat om at 80% av foreldre
ønsker barnehageplass fra det tidspunktet barnet fyller 1 år. Til grunn for beregningene er det
videre for juni måned er det lagt inn en forutsetning om at 20% av foreldre ønsker barnehageplass
(erfaring tilsier at ikke mange foreldre som har barn som fyller ett år i juni ønsker
barnehageoppstart én mnd. før de går ut i sommerferie).
I estimatet er det tatt utgangspunkt i barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret 2018/2019 og
som ikke har rett på barnehageplass før august 2019 ved opptak til barnehageåret 2019/2020.
Totalt gjelder dette 961 barn, herav 129 barn som fyller 1 år i løpet av juli. Det regnes ikke med at
barn som blir ett år juli 2019 ønsker plass i barnehage før august 2019.

Det er i beregningen lagt til grunn av barnehagen må bemanne barnehagen fra august for å kunne
ta imot 1-åringene gjennom barnehageåret. Beregnede merutgifter er basert på satsen for driftsog kapitaltilskudd til private barnehager i 2019. I dag har 166 barn uten rett barnehageplass i
barnehager i Bærum. Utgifter til disse trekkes fra ved beregning av utgifter til utvidet antall
barnehageplasser.
Utregning:
Oversikten nedenfor viser behov for finansiering av nye barnehageplasser når det skal gis tilbud til
utvidet gruppe slik som definert over:

