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Rådmannens innstilling: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 

1. Ås kommune har en dekningsgrad på 95 % når det gjelder barnehager 
 
2. Det bygges ny barnehage med ca. 160 plasser ved Dyster Eldor. Barnehagen 

står ferdig i 2017. Regulering av tomt og planlegging av barnehage starter 
umiddelbart.  
 

3. Togrenda barnehage selges. Ny barnehage med 100-160 plasser bygges ved 
idrettsplassen på Nordby. Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage 
starter innen 2016. 
 

 
4. For å dekke behovet for flere barnehageplasser fra 2022/2023 i 

sentrumsområdet, besluttes det innen 2018 hvorledes videre behov for 
barnehageplasser skal dekkes.. 

 
 

5 For å dekke behovet for flere barnehageplasser i Ås nord fra 2021/2022, 
besluttes det innen 2018 hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. 

 
 
 
 
Ås, 22.10.2014 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad  
Rådmann Oppvekst- og kultur sjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur  
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Forslag til barnehagebehovsplan 2015-2018,  
2. Tilstandsrapport barnehager, våren 2012*  
3. Verdivurdering Togrenda barnehage, datert 02.05.2012 
4. Skjøte for Togrenda barnehage med uttalelse fra tidligere forvaltnings- og boligsjef 
* OBS. Vedlegg 2: På iPad er det 9 sider/ark i Excel-fila. For å få oversikt over sidene, tap/trykk på 
dokumentet og navnet på arkene vises øverst. 

 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst og kultursjef 
Teknisksjef 
Eiendomssjef 
Saksbehandler 
Styrere i kommunale barnehager 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
Ås kommune må, i følge befolkningsprognosene fra plan og utviklingsavdelingen I Ås 

kommune våren 2014, innen 2017 opprette ca.160 nye barnehageplasser i 

sentrumsområdet. I Ås Nord må det, ved salg av Togrenda barnehage, opprettes ca. 

100-160 nye barnehageplasser innen 2019. Videre må det i sentrumsområdet 

opprettes ca. 100 nye plasser innen 2022/2023. og i Ås Nord ca.100 nye plasser 

innen 2021/2022.   

 
Rådmannen foreslår derfor at det for sentrumsområdet bygges en ny barnehage med 

160 plasser ved Dyster Eldor som står ferdig i 2017, og en ny barnehage med 100-

160 plasser ved idrettsplassen på Nordby som står ferdig innen 2019. 

For å dekke behovet i perioden 2021-2023 foreslår rådmannen at det tas en 

beslutning innen 2018 om Søråsteigen barnehage skal utvides med en etasje, eller 

om Rustadskogen og/eller Sagalund barnehage skal utvides/rehabiliteres, eller om 

det skal reguleres ny tomt til barnehageformål i sentrumsområdet. Det må besluttes 
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hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål i Ås Nord for å dekke behovet i 

2021/2022. 

 

 
 

Fakta i saken:  
Barnehagebehovsplanen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, 

utfordringer og alternativer til framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. 

Befolkningsprognoser og barnetall for planperioden 2015-2030 tilsier en tilvekst av 

barn i aldersgruppen 1-5 år som dagens barnehagestruktur ikke kan håndtere.  

 
Kommunens ansvar for å ha et riktig antall barnehageplasser er fastsatt i Barnehagelovens § 8. 

Kommunens ansvar, andre ledd: 

 

Barns rett til barnehageplass er fastsatt i Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i barnehage, 

første og andre ledd:  

 
Barnehagedekningen i Ås kommune  
Med begrepet «barnehagedekning» menes antall barn i barnehage i prosent av totalt 

antall barn i kommunen i aldersgruppen. Barnehagedekningen angir omfanget av 

tilbudet, men sier ikke noe om hva som utgjør full behovsdekning. 

Ved kommunestyrets behandling av «Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 

2012-2016» ble det vedtatt en dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden ser ut til å 

være tilstrekkelig.  

 

Ved årsskiftet i 2013 hadde Ås kommune, i følge KOSTRA-registreringen som viser 

barnehagedekningen i forhold til innbyggere i aktuell alder, en barnehagedekning på 

93,2 % for aldersgruppen 1-5 år. Registreringen viser at Ås kommune hadde en 

dekningsgrad for 1-5 åringer som er bedre enn snittet i KOSTRA gruppe 8 

(sammenlignbare kommuner) og bedre enn snittet for landet forøvrig i 2013. 

 

Etter hovedopptaket mars 2014 hadde Ås kommune full barnehagedekning jf. 

barnehagelovens § 12a, Rett til plass i barnehage.  

Ås kommune har ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1.mars og supplerende 

opptak resten av året. Pr.1.september 2014 er det totalt 84.barn på venteliste i 

kommunen, 47 av disse er ønsker plass i løpet av 2014. I hovedsak dreier det seg 

om barn i Ås Nord som ikke omfattes av retten til barnehageplass. 14 barn vil få 

tilbud om plass i Solbergtunet barnehage fra 1.12.2014. 

 

Svært mange småbarnsforeldre ønsker et barnehagetilbud for barna sine og andelen 

små barn har økt vesentlig de siste årene. Andelen foreldre som ønsker deltidsplass 

er redusert og i de aller fleste ønsker et heltidstilbud.  Ås kommune er i sterk vekst, 

boligprisene er økende og man kan anta at småbarnsforeldre som flytter til Ås vil 

være avhengig av to inntekter. Småbarnsforeldre forventer at kommunen har full 

barnehagedekning gjennom hele året. 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§8
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§8
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§12a
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§12a
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Barnetallsutviklingen I Ås kommune: 

Ved beregning av behov for barnehageplasser er det tatt utgangspunkt i prognoser 

for befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i 

gjennomsnitt pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet. 

 

Arealdelen i kommende kommuneplan beskriver hvor i Ås sentrum det planlegges 

større boligfelt. I følge overordnede føringer vil hoveddelen av boligveksten komme 

nær Ås sentrum. 

 

Barnetallene for aldersgruppen 1-5 år i prognosene viser at behovet for nye 

barnehageplasser i perioden 2015-2030 i hovedsak kommer i sentrumsområdet. 

Overskudd/underskudd på barnehageplasser i sentrumsområde 2015-2030 ved 

en dekningsgrad på 95 %  

ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2026 2028 2030 

 

Brønnerud 

 1-5 år 

92 97 94 98 107 112 118 124 136 147 157 167 

Åsgård  

1-5 år 

322 388 434 453 466 480 494 507 527 548 571 595 

Rustad 

1-5 år 

268 258 260 263 267 270 272 274 279 282 288 291 

Kroer 

1-5 år 

100 92 96 94 98 97 97 97 99 100 101 101 

Antall barn 

1-5 år 

782 835 884 908 938 959 981 1002 1041 1077 1117 1154 

95 % av 

antall barn 

743 793 839 863 891 911 932 952 989 1023 1061 1096 

Bhg. 

kapasitet 

775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Under/over– 

skudd på 

bhg.plasser 

ved 95 %  

dekning 

 

+32 

 

-18 

 

-64 

 

-88 

 

-116 

 

-136 

 

-157 

 

-177 

 

-214 

 

-248 

 

-286 

 

-321 

 

En mulig utvidelse av Åkebakke barnehage med 20 plasser samt Søråsteigen 

barnehage, avdeling Brønnerud, med 25 plasser er med i barnehagekapasiteten.  
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Overskudd/underskudd på barnehageplasser i Ås Nord 2015-2030 ved en 

dekningsgrad på 95 % 

ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2026 2028 2030 

 

Solberg  

1-5 år 

145 136 133 141 147 159 171 184 212 237 261 284 

Nordby 

1-5 år 

209 207 210 211 216 220 223 226 233 239 244 249 

Sjøskogen 1-

5 år 

165 166 166 177 186 186 187 188 191 194 196 199 

Antall barn 

1-5 år 

519 509 509 529 549 565 581 598 636 670 701 732 

95 % av 

antall barn 

493 484 484 503 522 537 552 568 604 637 666 695 

Bhg. 

Kapasitet 

504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 

Under/over– 

skudd på 

bhg.plasser 

ved 95 % 

dekning 

 

+11 

 

+20 

 

-0 

 

-19 

 

-38 

 

-53 

 

-68 

 

-94 

 

-120 

 

-153 

 

-182 

 

-211 

 

Solbergtunet barnehage med 62 flere plasser fra 2015 samt Togrenda barnehage, 

avdeling Nordby med 10 plasser, er tatt med i barnehagekapasiteten.  

 

 

I sentrumsområdet vil det i følge prognosene med en dekningsgrad på 95 % være 

behov for ca.18 flere barnehageplasser i 2016. Det skal i samme periode være et lite 

overskudd på plasser i Ås Nord. Behovet for flere plasser kan dekkes ved å utnytte 

overkapasiteten i Ås Nord.  

 

En ny barnehage med ca.160 plasser bør stå ferdig ca. 2017. Dette vil gi 

overkapasitet i en periode, men dette kan løses ved at avdelinger står tomme til det 

blir behov. Det bør vurderes om plassene i Søråsteigen barnehage, avdeling 

Brønnerud, skal flyttes til den nye barnehagen. 

 

Med en ny barnehage med ca.160 plasser i 2017 vil det videre ut fra nåværende 

prognoser være behov for ca.100 nye plasser som kan stå ferdige ca. 2022/23.  

 

Sagalund og Rustadskogen barnehage er gamle og trenger rehabilitering for å bli i 

god teknisk og tidsriktig stand. Bygningene til Tunveien barnehage er av en slik 

kvalitet at de vil ha begrenset varighet. Det er derfor nødvendig å vurdere disse 

barnehagenes tilstand og behov for rehabilitering i sammenheng med utvikling av 

nye barnehageplasser.  

 

Det vurderes i disse dager om det er teknisk mulig å utvide Søråsteigen barnehage 

med en etasje og hvor mange flere barnehageplasser dette kan gi. 
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I Ås Nord vil det i følge prognosene med en dekningsgrad på 95 % først bli behov for 

flere barnehageplasser i 2019. Behovet for flere plasser i 2018 kan dekkes ved å 

opprettholde barnehageavdelingen ved Nordby skole. 

 
Det er stort behov for å rehabilitere Togrenda barnehage og det er nødvendig å se 

behovet for nye barnehageplasser i Ås Nord i sammenheng med det. Dersom 

Togrenda barnehage selges, vil det med dagens barnehagekapasitet, være behov 

for ca 100 plasser som bør står ferdig i 2019. 

 

Med en økning på ca. 50 flere plasser i 2019 vil det videre være behov for ytterligere 

100 plasser som bør stå ferdige 2021/2022. 

 

Usikkerhetsmomenter ved beregning av behov for nye barnehageplasser. 

Befolkningsprognosene viser hovedtrenden i kommunen, men befolkningsveksten 

kan bli større eller mindre enn antatt.  Bl.a. fanges ikke studenter ved NMBU som har 

barn og ikke har meldt flytting til Ås, opp av befolkningsstatistikken. Utbygging av 

boliger kan forskyves, antallet boliger som ferdigstilles pr. år kan bli høyere eller 

lavere, og det kan bygges andre boligtyper enn det som er antatt. Dette vil påvirke 

befolkningsprognosene og gjør at det blir usikkerhet i beregningene av antall barn i 

alderen 1-5 år for hvert enkelt år. 

 

I budsjettet for 2015 varsler regjeringen at de vil arbeide for større fleksibilitet i 

barnehageopptaket og å gi 100 mill. kroner til kommunene for å få til mer fleksible 

opptaksordninger. I Ås kommune er det i tillegg til hovedopptaket i mars, kontinuerlig 

opptak gjennom hele året når det blir ledige plasser. 

 

Det er varslet ny/endret barnehagelov i 2016. Dersom det da blir innført to opptak i 

året vil dette føre til at kommunen må ha ca. 40 nye barnehageplasser i tillegg til 

behovet i tabellene. 

 

Utbygging av eksisterende ikke-kommunale barnehager: 

Åkebakke barnehage flytter våren 2015 inn i nytt barnehagebygg. I den nye 

barnehagen er det nok leke- og oppholdsarealer til at driften kan utvides med 23,5 

plasser for barn over 3 år, eller 18 plasser for barn under 3 år. Det må søkes om ny 

godkjenning. Kommunen bestemmer selv om de vil gi tilskudd til barnehager som er 

godkjennes etter overgangen til rammefinansiering. Der det gis ny godkjenning kan 

kommunen yte tilskudd etter barnehagelovens § 14 andre ledd. En utvidelse av 

Åkebakke barnehage forutsetter et økt driftstilskudd på ca.kr 3 000 000 for et 

budsjettår. Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår for tilskudd som gis 

utover forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-

kommunale barnehager, for eksempel at barn bosatt i Ås kommune, og som ellers 

oppfyller Stiftelsen Åkebakke barnehage sine opptakskriterier, skal prioriteres ved 

opptak. 
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Vurdering/konklusjon: 

 

Rådmannen har gjort følgene vurdering med hensyn til barnehageutvikling i Ås 

sentrum og Ås Nord: 

 

Det har i den siste planperioden vist seg å være tilstrekkelig med 95 % 

barnehagedekning.  

 

Ås sentrum  

Det vil i følge prognosene være behov for ca.160 nye barnehageplasser i Ås sentrum 

i perioden 2017-2021. Det er ikke lett å finne egnede eller store nok kommunale 

barnehagetomter nært sentrum. Det bør derfor vedtas at en ny barnehage med 

ca.160 plasser bygges ved Dyster Eldor. Regulering av tomt og planlegging av ny 

barnehage må starte umiddelbart. Med en byggetid på ca. 30 måneder vil ny 

barnehage da kunne stå ferdig i august 2017. En eventuell overkapasitet kan løses 

ved at avdelinger står tomme frem til det blir behov for flere plasser. Det må vurderes 

underveis om plassene i Søråsteigen barnehage, avdeling Brønnerud skal flyttes til 

den nye barnehagen. 

 

Det vil i perioden 2021-2024 bli behov for ytterligere 60-100 nye barnehageplasser. 

For å ivareta det økte behovet for flere barnehageplasser bør det innen 2018, tas en 

beslutning om Søråsteigen barnehage skal utvides, Rustadskogen og/eller Sagalund 

barnehage skal utvides/rehabiliteres eller bygges nye, eller om det skal finnes ny 

tomt til barnehage. Når beslutningen er gjort, må planlegging av valgte alternativ 

starte umiddelbart.  

 

Forslag til aktuelle kommunale tomter i sentrumsområdet er beskrevet i vedlagt 

«Barnehagebehovsplan 2015-2018». 

 

Ås Nord 

Det er ikke behov for flere barnehageplasser I Ås Nord før i 2019, men fra 2019-2022 

vil det være behov for ca.100 nye plasser. Togrenda barnehage har stort behov for 

rehabilitering og i kommunestyrets vedtak av 21.11.2012, ble det besluttet at 

barnehagen skal selges. Det er nødvendig å se behovet for nye barnehageplasser i 

Ås Nord i sammenheng med dette. Ved salg av Togrenda må 55 plasser (inkludert 

avdelingen Nordby) erstattes. Det bør derfor vedtas at en ny barnehage med ca.100- 

160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. Regulering av tomt og planlegging 

av ny barnehage bør starte innen 2016. Med en byggetid på ca.30 måneder vil ny 

barnehage kunne stå ferdig i august 2019. En eventuell overkapasitet kan løses ved 

at avdelinger står tomme frem til det blir behov for flere plasser.  

 

Det vil i perioden 2022 til 2026 være behov for ytterligere 60-100 nye plasser. For å 

ivareta det økte behovet for flere plasser, må det innen 2018 tas en beslutning om 
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hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. Samtidig bør planlegging av ny 

barnehage starte.  

 

Forslag til aktuelle kommunale tomter i Ås Nord er beskrevet i vedlagt 

«Barnehagebehovsplan 2015-2018». 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er lagt inn forslag om 62 millioner til en ny stor barnehage i 

investeringsprogrammet for 2015-2018, 2 millioner i 2016, 30 millioner i 2017 og 30 

millioner i 2018. Det bør legges inn ytterligere 60 millioner i neste handlingsprogram 

dersom det vedtas å starte og bygge ennå en ny stor barnehage innen 2019. 

I mai 2012 ble det estimert en mulig salgspris på 6 millioner ved salg av Togrenda 

barnehage. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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