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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Høyre mener at HOK mottok feil informasjon fra kommunen i utsendt notat av
01.03.2021 og i sin redegjørelse i møtet i HOK 03.03.2021. De mener det ikke
ble opplyst i redegjørelsen til HOK at det forelå nye tall som muligens kunne
endre grunnlaget for de beslutningene HOK skulle ta senere i sak 5/21.
Høyre ber om at påstanden om at kommunen har opptrådt kritikkverdig ved ikke
å gi korrekt informasjon til HOK i utsendt notat og muntlig redegjørelse i forkant
av sak 5/21, behandles politisk.
Fakta i saken:
På HOK-møtet 3.3.21 ble det lagt fram et notat som svarte ut spørsmål vedr.
barnehager fra Arbeiderpartiet og Høyre. Vedlegg 1.
Notat av 17.3.21 fra Høyre hvor Høyre uttrykker mistillit til informasjonen gitt i
møtet 3.3. og i notat av 1.3., «Spørsmål fra Arbeiderpartiet og Høyre vedrørende
ventelister og opptak av barnehagebarn i barnehageåret». Vedlegg 2
Under diskusjonen om notatet vedtok hovedutvalget for oppvekst og kultur å
sette dette opp som sak på sakslisten i HOK-møtet den 3.3. – sak 5/21.
Etter behandlingen av sak 5/21 fattet HOK følgende vedtak:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunedirektøren legge frem en sak med
vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikten å sikre fleksibiliteten vi trenger for
å ha løpende opptak av alle barn som ønsker barnehageplass gjennom året. Både
kostnadssiden og inntektssiden legges fram, samt at det gjøres vurderinger av
organiseringen i et kostnadsperspektiv. Det vurderes også om 95% dekningsgrad fortsatt
er tilstrekkelig eller om dekningsbehovet til barnehageplasser øker.

Vurdering:
Notatet av 1.3.21. – vedlegg 1. ga svar på spørsmål fra Høyre og
Arbeiderpartiet, som var rettet i forkant av møtet. Dette var derfor ikke en sak
som var forberedt for vedtak av kommunedirektøren.
Dette ble også påpekt i notatet:
Er det ønskelig å kunne tilby plass til alle som søker barnehageplass i løpet av året, må
det gjøres endringer i dagens barnehagestruktur og barnehagenes økonomi og muligens
vedtekter. Dette vil kreve en større utredning.

Fristen for å søke til hovedopptaket hvert år er 1. mars kl. 23.59. Da notatet 1.
mars ble skrevet, var ikke søknadsfristen til hovedopptaket gått ut. Notatet gir
korrekt informasjon ut fra det vi visste på dette tidspunktet. Notatet var ikke et
saksframlegg, men et svar på spørsmål stilt fra Arbeiderpartiet og Høyre.
Da HOK-møtet ble avholdt 3. mars hadde kommunedirektøren ennå liten oversikt
over opptaket. Det kunne se ut som at var flere barn som hadde rett på
barnehageplass og som hadde søkt plass enn året før, men dette var ikke
kontrollert, og vi hadde få detaljer og lite konkrete opplysninger å gå ut med.
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I notatet står det:
Dersom Ås kommune ansetter personale og tilbyr plass til de som ønsker plass denne
våren, vil det med stor sannsynlighet medføre tomme plasser i de etablerte avdelingene
til høsten. Dette vil påvirke den nåværende effektive driften til de kommunale
barnehagene og igjen gi utslag på tilskuddet til de private barnehagene om to år.

Kommunalsjefen opplyste under debatten at det ville bli nødvendig å øke
bemanningen for å imøtegå økende behov høsten 2021 og at det ville bli søkt om
tilleggsfinansiering.
Høyre mener at opplysningene i notatet og det som ble opplyst under møtet står
i strid med hverandre.
Det søkes om barnehageplass gjennom hele året. For å drive effektiv
barnehagedrift tilpasses antall plasser og bemanning ut fra behovet ved
hovedopptaket i mars/april. Da er kommunen sikret at de barna som har rett til
barnehageplass får en plass. I løpet av året tildeles barnehageplasser etter hvert
som det blir ledige plasser i barnehagene. Høsten 2020 så man en økning i antall
barn på venteliste til barnehageplass i Ås Nord som ikke kunne få tilbud fordi det
ikke var ledige plasser. Det ble derfor lagt inn finansiering i budsjettet for 2021
og ansatt personell til å kunne åpne en ny avdeling i Nordby barnehage i februar
2021.
Ved hovedopptaket inneværende år, er det en økning i antall barn i alderen 1-5
år som har søkt barnehageplass. Det ser foreløpig ut til at alle med rett til
barnehageplass (søkt innen fristen 1. mars og født før desember 2020) vil få
plass. Men per 6.4.2020 står det 36 barn uten rett til barnehageplass på
venteliste. De fleste av disse ønsker plass fra høsten 2021 eller våren 2022. For
å kunne ta inn flere barn, vil det bli søkt om tilleggsfinansiering i forbindelse med
tertialrapporteringen. Kommunedirektøren kan ikke åpne flere plasser før
finansieringen og kvalifisert personale er på plass. Som det ble opplyst om i
notatet av 1.3., vil det ta 2-3 måneder å rekruttere inn nye folk. Dette er ikke
mulig å få til før sommeren.
Ås kommune kan velge å ha bemanning og nok ledige barnehageplasser slik at
barn født mellom desember og sommeren får plass når de fyller ett år og at barn
som flytter inn til kommunen i løpet av året får barnehageplass. Kommunen må
da ha tilstrekkelig ledig kapasitet for å kunne dekke behovet. Dette vil føre til
sterk økning i kostnadene innenfor barnehageområdet.
På bakgrunn av spørsmål fra Høyre stilt kommunalsjefen på mail den 4.3. så ble
det gitt svar til alle representantene i HOK den 8.3.- vedlegg 2. Notatet redegjør
for antall søkere og hvem som har rett til barnehageplass.
Økonomiske konsekvenser:
Det er i dag ikke finansiering til å ta i bruk flere plasser enn det vi hadde per 1.
mars. Plasser blir fylt opp fortløpende gjennom hele året når det er ledighet. Det
vil fremmes forslag om å øke antall barnehageplasser i forbindelse med
tertialrapporteringen.
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Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren kan ikke se at kommunen bevisst har utelatt informasjon
eller feilinformert hovedutvalget. Den informasjonen kommunedirektøren hadde
på daværende tidspunkt ble gitt utvalget. Det er stor forskjell på en fullstendig
saksutredelse og et notat og muntlig redegjørelse som skulle besvare spørsmål
fra to partier.
I ettertid, vil kommunedirektøren konkludere med at saken ikke burde vært
behandlet i HOK-møtet 3.3., men ville tjent på å være lagt fram som en
fullstendig sak på neste HOK-møte.
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