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Rådmannens innstilling: 
 
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler 

 Sfo lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013 

 Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013 

 Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013 

 Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014 
2. Det opprettes: 

 4 x 100 % pedagogstillinger 

 5 x 100 % assistentstilling 

 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage 

 50 % renholdstilling 

 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder 
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt 
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter 
 
Rådmannen i Ås, 11.03.2013 
 
 
Trine Christiansen 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen: Tidligere behandlinger 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen for oppfølging 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Rådmannens viser kommunestyrets vedtak 21.11.2012, K-sak 71/12, 
Barnehagebehovsplan, og til oppfølgingssak vedrørende uteskuret ved Solbergtunet 
barnehage, vedtatt i HOK-sak 5/13 og HTM-sak 27/13 14.2.2013.  

Barnetallsutviklingen i Ås kommune  

Underskudd/overskudd på plasser i Ås sentralområdet ved deknings grad på 95 %  

ÅR 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Antall 

barn 

1-5 år 

715 717 713 707 709 730 739 744 752 756 759 765 

95 % av 

antall 

barn 

680 682 678 672 674 694 702 707 715 719 721 727 

Bhg. 

kapasitet 

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 

Behov 

for 

plasser 

+50 +48 +52 +58 +56 +36 +28 +23 +15 +11 +9 +3 

 

Underskudd/overskudd på plasser i Ås Nord ved deknings grad på 95 %  

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Antall 

barn 

1-5 år 

490 515 522 518 513 521 524 529 531 530 531 528 

95 % av 

antall 

barn 

466 490 496 492 488 495 498 503 505 504 505 502 

Bhg. 

kapasitet 

434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 

Behov 

for 

plasser 

-32 -56 -62 -58 -54 -61 -64 -69 -71 -70 -71 -68 

 

 
I følge prognosen for kommunens behov for barnehageplasser i 2013 skulle det ved  
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95 % dekning være ca. 48 ledige plasser i Sentralområdet og behov for ca. 56 nye 
plasser i Ås Nord. På bakgrunn av dette ble det planlagt å utvide kapasiteten i 
Solbergtunet barnehage med ca. 20-24 plasser fra 1.8.2013 ved å ta i bruk uteskuret 
i barnehagen. Ut fra prognosene antok rådmannen at dette ville dekke behovet i for 
2013 og frem til nytt opptak 2014.  

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehageplasser var 1.3.2013.  

Etter søknadsfristen var antall søkere med rett til barnehageplass i Ås Nord 166, 

antall ledige barnehageplasser er 91. Det vil si at det mangler 75 barnehageplasser i 

Ås Nord området. Antall søkere med rett til plass i Sentralområdet var 141, antall 

ledige barnehageplasser er 133. Det vil si at det er et overskudd på 8 

barnehageplasser i Sentralområdet.  Totalt mangler det 67 barnehageplasser i 

kommunen. Ingen barn født etter 31.8.2012 er tatt med beregningen av antall søkere. 

Dette vil si at behovet for nye barnehageplasser er langt større enn beregnet. Det er 
flere med behov for barnehageplass som har flyttet til sentralområdet enn prognosen 
tilsa. Det samme gjelder for Ås Nord. Det vil med nåværende barnehagedekning ikke 
være mulig å tilby disse barna barnehageplass før neste opptak i mars 2014. Ut fra 

prognosen er det ingen bedring på dette området i 2014. 

Kommunens ansvar 

Barnehagelovens § 8 Kommunens ansvar, andre ledd sier at kommunen har plikt til å 
tilby plass til barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 
kommunen jf. § 12.a.  

Barn med rett til barnehageplass som får avslag på søknad om barnehageplass eller 
får vedtak om plass som ikke korresponderer med retten, kan få prøve vedtaket, 
enten ved forvaltningsklage eller domstolsbehandling. 

Kommunen må på bakgrunn av dette opprette ca. 70 midlertidige barnehageplasser 
som kan tas i bruk i løpet av august 2013. 

 

Aktuelle alternativer for midlertidige barnehageplasser i 2013: 

I barnehagebehovsplanen ble uteskuret ved Solbergtunet barnehage, det gule huset 
ved Nordby skole og SFO lokalene ved Brønnerud skole lagt frem som alternativer 
for kapasitetsutvidelse.  

Barnehagebehovsplan for 2012-2016 ble vedtatt i kommunestyret 21.11.2012 med 
følgende innstilling og rekkefølge: 

1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling i 
tilknyttet barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye 
plassene kan tas i bruk fra 1.8.2013.  

          Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013 

3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med 
ca. 20-24 barn. Avdelingen legges administrativt under en av barnehagene i 
sentrum. Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette 
avdelingen. 
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Uteskuret ved Solbergtunet barnehage 

Eiendomsavdelingen gjorde i januar 2013 en teknisk vurdering av uteskuret ved 
Solbergtunet barnehage og kom frem til at bygget ikke egnet seg for 
ombygging/oppdatering. Alternativet er å rive bygget for å bygge det opp på nytt. 
Dette vil føre til at byggeperioden forlenges og at plassene ikke kan tas i bruk før i 
desember 2013. Kostnadene vil øke betraktelig. Oppvekst og kulturetaten fremmet 
på grunnlag av dette ny sak i HOK 14.2.2013. Saken ble samtidig behandlet i 
hovedutvalget for teknikk og miljø. 

Hovedutvalget for oppvekst- og kulturs vedtak 14.2.2013: 

1. Skolehusveien 1-3 rehabiliteres til barnehage med ca. 24 plasser. Barnehagen 
står ferdig 1.8.2013 og legges under Togrenda barnehage. Midler avsatt til 
ombygging av uteskuret i Solbergtunet barnehage overføres til formålet. 

2. Oppvekst og kulturetaten benytter Skolehusveien 1-3 til barnehage frem til ny 
barnehage i Ås Nord står ferdig i 2015.  

3. Midler avsatt til inventar og drift av nye barnehageplasser 2013 overføres til 
Togrenda barnehage. 

 

Til behandling i kommunestyret legges det ved detaljert budsjett for hele prosjektet. 

Hovedutvalg til teknikk- og miljøs vedtak 14.2.2013: 

Saken tas til orientering. 

 

På grunn av behov for omregulering av bygget og lang saksbehandlingstid hos ulike 
myndigheter vil heller ikke Skolehusveien 1-3 kunne stå ferdig før tidligst desember 
2013. På bakgrunn av dette og det antall barn som ikke vil få tilbud om 
barnehageplass fra august, er det et akutt behov for å finne andre lokaler. 

SFO- lokalene ved Brønnerud skole 

SFO lokalene kan omgjøres til en barnehageavdeling med 25 plasser og 4 ansatte. 
Avdelingen legges under Søråsteigen barnehage. Eiendomsavdelingen har sett på 
bygget og mener det er egnet til barnehagedrift og kan istandsettes uten for høye 
kostnader. Det er mulig å istandsette lokaler og uteområdet samt ansette personale 
til 1. august. 

Behovet for flere barnehageplasser er først og fremst i Ås Nord, men kommunens 
forpliktelse til å tilby barnehageplass gjelder innenfor kommunen som helhet.  
Brønnerud SFO kan etableres i hovedbygget til Brønnerud skole. 

Kostnader til innvendig rehabilitering og tilrettelegging til barnehagedrift i 1. etasje er 
beregnet til ca. kr 500 000 og inngjerding av utearealet til ca. kr 500 pr. løpemeter. I 
tillegg vil det komme kostnader til utelekeapparater.  
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Det gule huset ved Nordby skole: 

Det gule huset ved Nordby skole ble i barnehagebehovsplanen vurdert som et 
alternativ for kapasitetsutnyttelse. Lokalene har tidligere og i en kort periode vært 
barnehage. På grunn av størrelsen, lav takhøyde og lite uteareal er lokalene ikke 
optimale men ved et akutt behov for barnehageplasser er det allikevel aktuelt å 
foreslå at det opprettes en barnehageavdeling med 20 plasser og 4 ansatte i 
lokalene. Avdelingen legges under Togrenda barnehage. Det er mulig å istandsette 
lokaler og uteområdet samt ansette personale til 1. august. 

Byggeteknisk må alle bruksrommene rehabiliteres og uteområdet inngjerdes og 
gjøres i stand. Kostnader til innvendig rehabilitering og tilrettelegging til 
barnehagedrift i 1. etasje er beregnet til ca. kr 1.2 mill og inngjerding av utearealet til 
ca. kr 500 pr. løpemeter. I tillegg vil det komme kostnader til utelekeapparater.  

Økt utnyttelse av lokalene i Solbergtunet barnehage 

Solbergtunet barnehage har store gode personallokaler. Ved å omgjøre deler av 
disse til leke og oppholdsarealer kan barnehagen øke antall småbarnsplasser med 
14. Det er mulig å istandsette lokalene samt ansette personale til 1. august. Her vil 
det være behov for mindre investeringer på ca. kr 100.000.  

Skolehusveien 1-3 

Skolehusveien 1-3 rehabiliteres til barnehage med ca. 24 plasser. Barnehagen står 
ferdig ca. 1.1.2014 og legges under Togrenda barnehage. Barnehagen kan ta inn 
barn født etter 31.8.2012 som ikke fikk plass ved hovedopptaket samt de som søkte 
etter hovedopptaket. 

 

Vurdering av saken: 
Ved å opparbeide satelittbarnehager (Brønnerud og Nordby) + utvide antall plasser 
på Solbergtunet vil kommunen ha plass til 45 plasser over 3 år og 14 plasser under 3 
år, totalt 59 plasser. I tillegg vil alle de kommunale barnehagene, bortsett fra 
Togrenda og Sagaskogen, ha 26 barn på avdelingene for barn over 3 år. Det vil si 6,5 
barn per voksen. Vi har altså ikke kunnet redusere noe på barnetallet, til 6 barn per 
voksen slik de ikke-kommunale barnehagene har. Noen av de ikke-kommunale 
barnehagene har også tatt inn barn som ikke er rettighetsbarn, f.eks søsken, da de 
har søskenprioritet i sine vedtekter. Det gjør at situasjonen blir enda litt vanskeligere 
for kommunen når det gjelder å kunne oppfylle behovet for de barna som har rett til 
barnehageplass.   

Det er gjort to henvendelser til de ikke-kommunale barnehagene denne våren om å 
ta inn flere barn i barnehagene, men det er ikke gitt noen tilbakemelding fra dem på 
dette.  

Vi vil etter dette, fremdeles sitte igjen med mangel på barnehageplasser. Hvis man 
kan få åpnet barnehage i Skoleveien, vil noen av barna kunne få plass fra ca januar.   

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det ble avsatt 1,5 millioner til ombygging av uteskuret ved Solbergtunet barnehage 
og midlene kan brukes til å gjøre i stand SFO lokalene og det gule huset ved Nordby 
skole samt uteområdene. 
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Investeringsutgifter 

Allerede avsatte investeirngsmidler  1.500.000 

Rehabilitering av Brønnerud   500.000  

Inngjerding av Brønnerud ca. kr 500 pr. løpemeter  300.000   

Lekeapparater + utstyr Brønnerud   350.000  

Rehabilitering  av Nordby   1.200.000  

Inngjerding av Nordby ca. kr 500 pr. løpemeter    200.000   

Lekeapparater + utstyr Nordby  250.000  

Investeringer Solbergtunet bhg.   100.000  

Rehabilitering Skolehusveien 1-3 2.000.000  

Lekeapparater + utstyr Skolehusveien + inngjerding 600.000  

Total netto utgift  Kr 3.900.000  

 

Driftsutgifter for alle avdelingene 

Prosjektleder 6 måneder til teknisk etat  500.000  

Lønnsutgifter 5 måneder 10 årsverk inkl noe vikarutgifter 2.400.000  

Driftsutgifter   200.000  

Foreldrebetaling   700.000 

Totalt  2.400.000  

 
 

Opprettelse av: 
4 x 100 % pedagogstillinger 
5 x 100 % assistentstilling 
50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage 
50 % renholdstilling 
100 % midlertididg prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 

 


