NOTAT
22.02.2021 stilte Høyre spørsmål til kommunen om kapasiteten i barnehagene i kommunen på
bakgrunn av en sak på FB, om en familie som ikke fikk plass til eget barn i barnehagene.
HOK mottok 01.03.2021 Notat ref 21/00644-1 fra Ellen Benestad, Kommunalsjef Oppvekst og
opplæring «Spørsmål fra Arbeiderpartiet og Høyre vedrørende ventelister og opptak av
barnehagebarn i barnehageåret»
HOK mottok en muntlig redegjørelse fra Jeanette Schou, Virksomhetsleder barnehager i forkant av
HOKs møte, med bakgrunn i spørsmålene som var stilt av AP og Høyre og Notatet fra E. Benestad
HOK vedtok i sitt møte 03.03.2021 å behandle saken om opptak av barnehagebarn i barnehageåret i
egen sak 05/21.
I redegjørelsen ble det opplyst at det ville ta lang tid å rekruttere nye pedagoger for å kunne
gjenåpne midlertidig stengte barnehageplasser og E. Benestad supplerte med at det ikke var penger
til dette. Samtidig ble det opplyst at flere plasser var gjenåpnet høsten/vinteren 2020/21 som følge
av at pedagoger i permisjon var kommet tilbake i jobb igjen. «Man fylte på antall barn pr pedagog…»
Det ble ikke opplyst under redegjørelsen at Oppvekst og opplæring allerede visste at tallene etter at
søknadsfristen etter hovedopptaket for høsten 2021 viste at kommunen «derfor (må) øke antall
barnehageplasser fra høsten 2021. Dette medfører økt antall ansatte.» Videre står følgende i Notat
av 01.03.2021: "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."
Under den politiske behandlingen av saken i sak 5/21 kom det frem at det forelå 2 forslag til vedtak.
Det ene forslaget foreslo i hovedsak å utrede dagens ordning for opptak til barnehagene i kommunen
og det andre forslaget var å gjenåpne barnehageplasser umiddelbart for å bøte på underdekningen.
Det kom klart frem at forslaget om å gjenåpne ikke ville få flertall.
Helt til slutt i debatten, som følge av spørsmål om hvordan Oppvekst og opplæring arbeidet med
budsjettene og hva som lå til grunn for tallene i årets budsjett, opplyste E. Benestad plutselig om det
økte antall søknader og behovet for å øke antall ansatte fra høsten.
Høyre stilte følgende spørsmål til E. Benestad i en epost 04.03.2021:
«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.»

I sitt svar, som er distribuert til alle HOKs medlemmer, opplyser E. Benestad følgende:
«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»
Høyre mener at overnevnte redegjørelse viser at HOK mottok feil informasjon fra kommunen i
utsendt Notat av 01.03.2021 og i sin redegjørelse før møtet i HOK 03.03.2021. Det ble heller ikke
opplyst i redegjørelsen til HOK fra Virksomhetsleder barnehage eller Kommunalsjef Oppvekst og
opplæring at det forelå nye tall som muligens kunne endre grunnlaget for de beslutningene HOK
skulle ta senere i sak 5/21. Dette til tross for at Benestad allerede var kjent med at kommunen satt på
tall fra hovedopptaket som viste at det var nødvendig å gjenåpne flere avdelinger, grunnet høyere
antall søknader fra barn med rett til barnehageplass, allerede fra høsten 2021. Basert på kommunens
eget anslag om 2-3 måneders rekruttering, slik det ble opplyst i Notatet av 01.03.2021 og i
redegjørelsen til HOK vil trolig prosessen med å bemanne opp barnehagene for å møte økt behov for
plasser fra høsten 2021, måtte starte ila våren 2021 for å være på plass til oppstart høsten 2021.
At E. Benestad helt avslutningsvis, og i selve den politiske behandlingen ga disse opplysningene
endrer ikke faktum. Høyre mener at Notatet av 01.03.2021 og redegjørelsen i HOK ikke gir et korrekt
bilde av situasjonen og ved å unnlate å rette opp dette før saken skulle behandles politisk i HOK, er
sterkt kritikkverdig.
Med bakgrunn i overnevnte ber Høyre om at påstanden om at kommunen har opptrådt kritikkverdig
ved ikke å gi korrekt informasjon til HOK i utsendt notat og muntlig redegjørelsei forkant av sak 5/21,
behandles politisk.
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