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Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet            
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 06.11.2019 
Formannskapet 13.11.2019 
Kommunestyret 2019 - 2023            
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Barnehagebehovsplan for 2019-2022 godkjennes 
2. Barnehagebehovsplanen revideres hvert 2. år. 
3. Neste barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig 

barnehageutbygging og vurdere dagens barnehagestruktur. 
 
Ås, 21.10.2019 
 
Trine Christensen                                            Ellen Benestad 
Rådmann                                                         Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 2: Grunnlagsdokument barnehagekapasitet- Befolkningsframskrivinger for 
Ås kommune 2019-2035  
Vedlegg 1: Barnehagebehovsplan 2019-2022 
Vedlegg 3: Resultater - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2019-2035 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Barnehagebehovsplan 2015 - 2018 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
Kommunalsjef teknikk, miljø og kultur 
Virksomhetsleder barnehage 
 



Ås kommune 

19/03132-1 Side 2 av 5 

 
Saksutredning: 

 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har per d.d. til sammen ca. 1227 barnehageplasser. Kapasiteten i 
barnehagene var i 2018 bedre enn på flere år da det er færre barn i den aktuelle 
aldersgruppen enn tidligere prognoser viste. Denne trenden har fortsatt i 2019. 
Belegg i barnehagene pr. 1.10.2019 er 1053 barn og medfører en overkapasitet på 
174 plasser. På bakgrunn av dette er flere avdelinger i de kommunale avdelingene 
midlertidig stengt. På sikt vil disse plassene fylles opp og behovet for nye 
barnehageplasser vil komme.  Det forventes en gradvis økning av barnetallet 
fremover, men med dagens overkapasitet vil det ta tid før kapasiteten utfordres. Det 
er i tillegg usikkerhet rundt når veksten vil komme, da det er usikkerhets-momenter i 
befolkningsframskrivingene.  
 
Ny barnehage i Ås nord, Nordby barnehage, er under bygging og skal stå ferdig i 
2020. Togrenda barnehage skal da legges ned. Dette vil øke kapasiteten i nord i 
kommunen.  
 
Rådmannen foreslår at ny barnehage i Ås sentrum, på Dyster-Eldor, kan utsettes til 
tidligst 2025. Denne utbyggingen bør vurderes opp mot barnetallene i løpet av 
planperioden.  
 
Det må vurderes når planleggingen/arbeidet med ny barnehage i Ås nord må starte, 
men det bør legges inn midler til dette i neste planperiode. Neste 
barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig utbygging utover dette, 
samt vurdere dagens barnehagestruktur.  
 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig 
alder som er bosatt i kommunen, jf. Lov om barnehager 12. Dette betyr at kommunen 
som barnehagemyndighet har ansvar for å sikre at innbyggernes rett til plass i 
barnehage kan imøtekommes, Lov om barnehager §8 andre ledd.  
 
Ås kommunes barnehagetilbud består av 7 kommunale og 12 private barnehager 
samt 2 private familiebarnehager og har i dag en barnehagekapasitet på totalt 1227 
barnehageplasser.  
 
1053 barn benytter pr. 1.10.2019 et tilbud i en av barnehagene fordelt slik mellom 
kommunale og private barnehage: 
 

 Barn under 3 år Barn over 3 år Antall barn 
Kommunale barnehager 186 359 545 
Private barnehager 163 345 508 
Antall barn med plass i 
barnehage 

349 704 1053 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager
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Ås kommune har i forbindelse med forrige barnehagebehovsplan vedtatt en
dekningsgrad på 95% for barnehageplasser i kommunen, jf. kommunestyrets vedtak
19.11.2014. Dette dekker behovet for barnehageplasser i kommunen. Etter
hovedopptaket mars 2019 hadde Ås kommune full barnehagedekning, jf.
barnehagelovens § 12a Rett til plass i barnehage.

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet
Kommunen har en barnehagekapasitet på ca. 1227 plasser. Med dagens benyttede
plasser har kommunen en overkapasitet totalt på 174 plasser. Overkapasiteten er
stort sett knyttet til sentrumsområdet.

Ås kommunes boligprogram ble revidert våren 2019 og nye befolknings-
framskrivinger for perioden 2019 –2035 er utarbeidet på bakgrunn av dette i august
2019. I tabeller med oversikt over fremtidig barnehagekapasitet er Dyster-Eldor
barnehage tatt med 2024, jf. HP 2019-2022.

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for hele kommunen samlet

Tabellen viser overkapasitet eller underkapasitet på barnehageplasser basert på
95% barnehagedekning totalt i kommunen. I tabellen er det medtatt nedleggelse av
45 barnehageplasser i Togrenda barnehage og økt kapasitet med nye Nordby
barnehage samt ny barnehage i sentrum, Dyster-Eldor. Kommunen har med dagens
barnehagekapasitet nok plasser frem til 2026. Fra 2027 vil kommunen mangle vel 20
plasser og denne underkapasiteten vil øke betraktelig fra 2028 og utover. I 2035 vil
kommunen mangle 342 barnehageplasser

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for området Ås nord

Når Nordby barnehage står ferdig i 2020 med kapasitet på ca. 180 barn vil Togrenda
barnehage legge ned sin virksomhet med 45 barnehageplasser. Ny
barnehagekapasitet for Ås nord vil da være 635 plasser. Denne kapasiteten vil holde
til 2025. Ut fra befolkningsframskrivingen vil kommunen da mangle ca 27 plasser i
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nord. Underkapasiteten i nord vil øke frem til 2031, da stabiliserer veksten seg frem 
til 2035. 
 
Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for Ås sentrum 
 

 
 
Det vil være nok barnehagekapasitet frem til 2025 uten bygging av Dyster-Eldor 
barnehage i sentrum. Det vil da mangle ca. 28 plasser i sentrum. Med utbygging av 
Dyster- Eldor vil kapasiteten holde til 2029. Kommunen vil da mangle 8 plasser. I 
2030 vil det mangle 47 plasser og denne underkapasiteten vil øke frem til 2035.  
 
Rådmannens forslag til tiltak for fremtidig barnehagekapasitet 
Rådmannen ser at Ås kommune i dag har en overkapasitet av barnehageplasser og 
det er knyttet stor usikkerhet til når videre vekst vil skje. Kommunen har samtidig 
ansvar som barnehagemyndighet til å sørge for nok barnehageplasser.  
 
Befolkningsframskrivinger fra august 2019 viser at kommunen vil ha tilstrekkelig 
samlet barnehagekapasitet frem til 2025. 
  
For området nord i Ås vil det være nok kapasitet frem til 2025. For sentrumsområdet 
vil det være nok kapasitet frem til 2025 uten bygging av ny barnehage og til 2029 
med bygging av ny barnehage.  
 
Rådmannen anbefaler at det står ferdig ny barnehage i Ås sentrum Dyster- Eldor 
tidligst i 2025 og at det står ferdig ny barnehage i Ås nord Solberg Øst tidligst i 2026. 
Kommunen vil da totalt sett ha nok kapasitet til barn med rett på plass frem til 2029.   
 
På bakgrunn av mye usikkerhet knyttet til kommende befolkningsvekst og at det nå 
ikke er behov for flere barnehageplasser, vil rådmannen først i neste 
barnehagebehovsplan utarbeide en plan for fremtidig barnehageutbygging. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er satt av rundt kr 82 millioner totalt til planlegging og bygging av Nordby 
barnehage.  Det bør settes av midler til videre planlegging av ny barnehage Dyster-
Eldor i neste planperiode. Det er estimert at kostnadene vil bli de samme som for 
Nordby barnehage. 
 
Det er ikke estimert pris på tomtekjøp til ny barnehage i Solberg øst. Kommunen er i 
dag i dialog med grunneier om kjøp av tomt. 
 

Barnetallsutvikling Ås sentrum
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Brønnerud 1-5 år 88 84 87 88 95 101 102 105 102 99 97 95 93 92 91 90 90

Åsgård 1-5 år 232 244 253 255 260 273 293 313 335 357 381 405 429 451 467 481 494

Rustad 1-5 år 256 264 268 308 317 339 366 389 412 433 454 474 485 494 503 510 517

Kroer 1-5 år 65 66 63 62 62 62 60 59 59 58 58 58 59 59 59 59 59

SUM alle barn 1-5 år 642 659 671 713 733 774 822 868 907 948 990 1032 1066 1096 1120 1141 1160

Antall barn 95% 610 626 637 677 696 735 781 824 862 900 941 980 1012 1042 1064 1084 1102

Bhg.kapasitet uten ny Dyster Eldor 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753

Kapasitet +/- 143 127 116 76 57 18 -28 -71 -109 -147 -188 -227 -259 -289 -311 -331 -349

Bhg.kapasitet med ny Dyster Eldor 753 753 753 753 753 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933

Kapasitet +/- 143 127 116 76 57 198 152 109 71 33 -8 -47 -79 -109 -131 -151 -169



Ås kommune 

19/03132-1 Side 5 av 5 

Kommunen bør ta stilling til om de ønsker å opprettholde dagens barnehagestruktur 
eller om de ønsker å bygge større barnehager som erstatter de små. Togrenda 
barnehage som har plass til 45 barn, legges ned når Nordby er ferdig. Det er tidligere 
estimert en mulig salgspris for Togrenda barnehage på 6 millioner. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ved en utbygging av Dyster-Eldor barnehage er det vedtatt at det skal legges ekstra 
vekt på miljøaspektet og vurderes bruk av innovativ anskaffelse. Det er også vedtatt 
at det skal lages en strategi/regelverk for å sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk 
aktivitet i tilknytning til barnehager og skoler. Dette arbeidet er igangsatt og fremtidige 
barnehageutbygginger vil bli vurdert utfra vedtatte strategier og regelverk  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I og med at kommunen nå har overkapasitet på barnehageplasser, anbefaler 
rådmannen at man ikke tar stilling til videre utbygging av barnehager før ny 
barnehagebehovsplan legges fram i 2021.  Neste barnehagebehovsplan må 
inneholde en plan for fremtidig utbygging, samt vurdere dagens barnehagestruktur. 
Ut fra prognosene må det i neste planperiode avsettes økonomiske midler til bygging 
av Dyster-Eldor barnehage samt kjøp av tomt og planlegging av ny barnehage i Ås 
nord, Solberg Øst 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


