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Uttalelse - Gamle Drammens vei 70 A - Nøtteliten familiebarnehage

Viser til overnevnte sak.
Bærum kommune arbeider for tiden med en ny og oppdatert barnehagebehovsanalyse, som skal
til politisk behandling i oktober.
Våre grunnlagsdokumenter i arbeidet med barnehagebehovsanalysen, befolkningsprognosen,
boligprogrammet og søkertall, gir klare indikasjoner på at kommunen har en overkapasitet på
barnehageplasser totalt sett. Dette er også gjeldende for opptaksområdet Stabekk, hvor
vertshjemmet i Gamle Drammensvei 70 A er lokalisert.
Alle familiebarnehager driftes i private hjem, hvor det normalt har blitt gitt midlertidig
bruksendring for 5 år av gangen. Etter endt periode og behov, har eier søkt om forlengelse, hvilket
har vært situasjonen siden retten til barnehageplass ble innført i 2009. I perioden som har gått
siden sist søknad om bruksendring for vertshjemmet i Drammensveien 70A ble innvilget, har
behovet for barnehageplasser endret seg. Tabellen nedenfor viser en overkapasitet og et
manglende barnehagebehov i Stabekk område, basert på fjorårets befolkningsprognose.
Et evt. avslag på søknad om forlenget bruksendring fra byggesak vil få konsekvenser for de
familiene som benytter familiebarnehagen, ansatte og eier. Følgelig kan det være fornuftig å
forlenge bruksendringen frem til 31.07.2023, slik at alle parter har god tid til å forberede seg på
en evt. styrt avvikling.
Til orientering opplyste jeg eier på telefon, da jeg ble kontaktet, om at barnehagekontoret ville
finne det urimelig å avslå søknad om forlengelse på midlertidig bruksendring for vertshjemmet
midt i et barnehageår, grunnet konsekvensene det ville ha for barn plassert i barnehagen, ansatte
og eier. Videre informerte jeg om barnehagedekningen pr. dags dato og fremover, og på bakgrunn
av denne vil kommunen generelt ikke gi tilskudd til etablering av nye barnehageplasser.
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