Nils Sopp, H, har stilt følgende spørsmål som går ut med svar til alle medlemmene i
HOK
I Notat til HOK ref 21/00644-1 av 01.03.2021 ble det opplyst følgende:
"Dersom Ås kommune ansetter personale og tilbyr plass til de som ønsker plass denne væren, 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."
Da saken ble debattert i HOK opplyste E. Benestad at det ville bli nødvendig å øke bemanningen for å
imøtegå økende behov høsten 2021 og at det ville bli søkt om tilleggsfinansiering. Denne
opplysningen står i strid med opplysningene gitt i redegjørelsen.
Saken som ble diskutert i HOK var om hva som kunne gjøres for å løse det umiddelbare behovet for å
løse situasjonen med at kapasiteten i barnehagene var tatt for langt ned, og om dette kunne løses på
kort sikt.
Høyre ber om en oppklaring av hva som er den faktiske situasjonen i denne saken, og om vi kan
benytte den skriftlige redegjørelsen eller opplysningene gitt direkte i møtet i vår videre behandling av
saken.

Svar på mail fra Nils Sopp den 4.3.21.:
Følgende vedtak ble fattet i HOK 3.3.21
"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."

Kommunedirektøren vil legge fram en sak så raskt som mulig, sannsynligvis før
sommeren.

Svar:
Antall søkere til barnehageplass i kommunen og antall barnehageplasser vi har i drift,
går noenlunde opp i opp per i dag. Det er imidlertid noen flere som ønsker
barnehageplass fra denne høsten enn det har vært de siste 3 årene. Se tabell under.
På bakgrunn av innsparingstiltak og færre barn har vi stengt flere avdelinger i de
kommunale barnehagene. Alle barn med rett til plass etter barnehageloven fikk plass
ved hovedopptaket i 2020. Mange uten rett har også fått plass ved supplerende
opptak resten av 2020 og vil også ved ledighet få plass fram til sommeren.
Alle barn med rett til barnehageplass i 2021 vil også få tilbud om barnehageplass, det
er vi forpliktet til. Men som det ble nevnt på HOK-møtet 3.3.21, har ikke barn født
f.o.m. desember 2019 t.o.m. november 2020 rett på barnehageplass før i august
2021. Heller ikke barn som kommer flyttende inn til kommunen i løpet av året, har
etter barnehageloven rett på barnehageplass før ved neste hovedopptak.

I mange år hadde vi ansatt flere pedagoger på alle barnehageavdelingene i de
kommunale barnehagene og heller noen færre assistenter og fagarbeidere. Pga
innsparinger i 2019 og 2020 har vi ikke lenger det. Hvis vi velger å ha flere
pedagoger i barnehagene, så vil vi kunne øke antall barn i barnehagene (så lenge vi
har areal nok). Vi må også fylle opp med assistenter eller fagarbeidere, men kun i
prosentvise stillinger etter antall barn. Flere pedagoger vil øke fleksibiliteten til å ta
inn barn som etter barnehageloven ikke har rett på barnehageplass før ved neste
hovedopptak.
Da notatet ble skrevet, var ikke fristen for å søke barnehageplass for høsten 2021
gått ut. Vi hadde ikke da fullstendig oversikt over antall søkere, men baserte oss på
erfaringstall for de siste årene. Men som tabellen under viser, har vi behov for flere
barnehageplasser i 2021 enn vi hadde i 2020. Slik det ligger an nå, må vi derfor øke
antall barnehageplasser fra høsten 2021. Dette medfører økt antall ansatte.
Finansieringen av dette må vi komme tilbake til.
Det er for kort tid til å øke antall barnehageplasser denne våren. Det tar i alle fall 2-3
måneder å få nye ansatte på plass og da er det blitt sommer. Men øker vi antall
pedagoger i barnehagene gjennom hele året, vil barnehagene for fremtiden kunne
være mer fleksible og ta inn enda flere barn i løpet av året slik det ble gjort tidligere.

Under vises oversikt per 2.3.21 etter at søknadsfristen til hovedopptaket gikk ut.
Venteliste ved hovedopptak
Meldte
Antall barn på
Rett til
Søkte ny
Behov for plasser
ledige
venteliste totalt plass
plass
plasser
totalt:
2018
254
266
256
40
216
2019
275
291
274
55
221
2020
284
283
268
60
208
2021
268
304
293
40
253
Meldte ledige plasser er et litt uforutsigbart tall, både store og små barn er meldt, men antallet
endrer seg avhengig av om barnehagene tar inn barn over eller under 3 år.
Alle med rett har fått tilbud i hovedopptaket.
1-2 barn uten rett tilbys plass i hovedopptaket hvert år.

Ås 5.3.21.
Ellen Benestad
Kommunalsjef oppvekst og opplæring

