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Tilskudd til Åkebakke barnehage 
 
Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 14/03588-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 
Formannskapet 19.11.2014 
Kommunestyret 19.11.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune gir kommunalt tilskudd til nye Åkebakke barnehage når barnehagen 

er ferdig godkjent.  
 
2. Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 

kommune, som ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke 
barnehage, skal prioriteres ved opptak. 

 
 
Ås, 05.11.2014 
 
Trine Christensen                                              Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Søknad om godkjenning av nye Åkebakke barnehage 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Åkebakke barnehage 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
I forbindelse med utbygging av NMBU flytter Åkebakke barnehage til nye lokaler i 
Utveien 4 våren 2015. Ås kommune har i den forbindelse mottatt søknad fra 
Stiftelsen Åkebakke barnehage om godkjenning av nye Åkebakke barnehage. 
Søknaden om ny godkjenning er også å regne som en søknad om kommunalt 
tilskudd til drift av den nye barnehagen.   
 
Nye Åkebakke barnehage får økt leke- og oppholdsareal, og antall plasser kan 
utvides i forhold til dagens godkjenning. Stiftelsen søker derfor tilskudd etter det 
antall barn barnehagen godkjennes for. Kommunens godkjenning jf. 
barnehagelovens § 6 og §10 vil først skje etter at barnehagen er ferdigstilt og 
godkjent av andre aktuelle myndigheter. Et vedtak om kommunalt tilskudd bør gis 
med vilkår jf. forskrift om likeverdig behandling, med forbehold om at barnehagen blir 
godkjent. 
 
Fakta i saken: 
 
Åkebakke barnehage eies og driftes av Stiftelsen Åkebakke barnehage, som er en 
ideell og privat stiftelse. Barnehagen har i dag plass til 43 barn og tilbyr plasser, i 
prioritert rekkefølge, til: 
 
1. Barn av ansatte ved NMBU – 80 % 
2. Barn av førskolelærere i barnehagen – 4 plasser 
3. Studenter -15 % 
4. Andre søkere- resterende plasser dersom det ikke blir fylt opp av overnevnte 
  
Ved stiftelsens førstkommende årsmøte vil barnehagens vedtekter og 
opptakskriterier bli revidert. 
 
Flytting og utbygging av Åkebakke barnehage er et eget prosjekt i regi av Statsbygg. 
Ferdigstillelse og flyttetidspunkt er satt til 1.5.2015. Nye Åkebakke barnehage blir på 
totalt 490 kvm, hvorav 290 kvm sannsynlig vil bli godkjent som leke- og 
oppholdsarealer. Barnehagen vil da ha plass til 72 barn over 3 år. 
 
Stiftelsen Åkebakke barnehage ønsker flere plasser for å imøtekomme behov for 
barnehageplasser fra ansatte og studenter når veterinærhøyskolen og veterinær- 
instituttet blir lokalisert på Ås i 2018. 
 
Kommunen kan selv bestemme om de vil gi tilskudd til barnehager som er godkjente 
etter overgangen til rammefinansiering 1. januar 2011 jf. barnehagelovens § 14 
andre ledd. 
 
Der en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, må dette 
meldes til kommunen. Det er kommunen som avgjør om det er en endring som 
krever godkjenning, og i så fall om den opprinnelige godkjenningen skal stadfestes 
eller om det kreves ny godkjenning. Det kreves ny godkjenning dersom kommunen 
finner at endringen er så stor at barnehagen ikke lengre kan betraktes som den 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§6
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§10
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
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samme barnehage som den opprinnelige godkjenningen gjaldt for. Gis det ny 
godkjenning kan kommunen yte tilskudd etter barnehagelovens § 14 andre ledd. 
 
Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen 
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 
til ordinær drift etter forskrift om likeverdighetsbehandling av tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunen skal dokumentere at tildelingen 
skjer i samsvar med denne forskrift. 
 
Etter § 9 i forskrift om likeverdigbehandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager kan kommunen sette rimelige og relevante vilkår for 
kommunalt tilskudd.  
 
 
Vurdering: 
 
Åkebakke barnehage flytter til nye lokaler i Utveien 4, og rådmannen mener 
endringen er av en slik karakter at barnehagen skal godkjennes på nytt jf. 
barnehagelovens § 6 og §10. En ny godkjenning betyr at kommunen også må vedta 
om barnehagen skal motta kommunalt tilskudd jf. forskrift om 
likeverdighetsbehandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Kommunen kan selv bestemme om de vil gi tilskudd til barnehager som 
er godkjente etter overgangen til rammefinansiering 1. januar 2011 jf. 
barnehagelovens § 14 andre ledd. Kommunen kan om den ønsker det, sette rimelige 
og relevante vilkår for tilskudd som gis utover forskriften. 
 
I følge befolkningsprognosene for 2015-2030, sett opp mot barnehagekapasiteten i 
Ås kommune, vil kommunen få et underskudd på barnehageplasser i 2015. Det vil 
tidligst være mulig å øke barnehagekapasiteten med en ny barnehage i 2017. En 
økning av antall plasser i Nye Åkebakke barnehage gir kommunen en mulighet til å 
øke barnehagekapasiteten allerede i 2015. Ved flytting av Veterinærskolen og 
Veterinærinstituttet fra Oslo til Ås kan man anta at mange ansatte og studenter med 
bostedsadresse utenfor Ås vil ønske plass i Åkebakke barnehage. Opptakskriteriene 
gir ingen prioritet til søkere bosatt i Ås kommune.  
 
Kommunen kan jf. forskriftens § 9 sette rimelige og relevante vilkår for tilskudd som 
gis utover forskrift om likeverdig behandling. Rådmannen anbefaler at det gis 
kommunalt tilskudd til Åkebakke barnehage. Ved tildeling av og vedtak om tilskudd til 
nye Åkebakke barnehage settes det som vilkår at barn bosatt i Ås kommune, som 
ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, skal prioriteres 
ved opptak. Vilkåret bør gjelde både for andelen ansatte og andelen studenter. 
 
  
Økonomiske konsekvenser: 
 
Åkebakke barnehager er i dag godkjent for 43 barn dersom alle er over 3 år. 
Barnehagen mottok i tilskuddsåret 2013 et kommunalt tilskudd på kr 5.528.028,- 
I søknaden antas det at antall plasser i barnehagen vil øke med 6 barn under 3 år og 
4 barn over 3 år fra 1.8.2015. Dette utgjør ca. kr. 700. 000,- for 2015.   
 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§9
http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§9
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§6
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§10
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Alternativer: 
 
Hvis Åkebakke barnehage får kommunalt tilskudd uten å endre vilkårene for dette, vil 
dette kunne medføre at de nye plassene går til barn med bostedsadresse utenfor 
kommunen.  Det vil da være færre plasser å tilby barn med bostedsadresse Ås. 
 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen anbefaler i sin innstilling at det gis kommunalt tilskudd til nye Åkebakke 
barnehage, under forutsetning av at barnehagen godkjennes av aktuelle myndigheter  
etter gjeldende lovverk. 
Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune, som ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, 
skal prioriteres ved opptak. Vilkåret bør gjelde både for andelen ansatte og for 
andelen studenter, og stadfestes i barnehagens opptakskriterier. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Når godkjenning av nye Åkebakke barnehage etter lov om barnehager §10 
foreligger. 
 


