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Søknad om utvidelse av antall barn og økt tilskudd – Berg barnehage
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Berg barnehage søker økt tilskudd for å ha råd til å betjene høyere leieutgifter når nye eiere har overtatt
bygget de holder til i. Dersom de ikke får innvilget økt tilskudd, er det usikkert om de kan drive videre. Da
vil 18 barn flyttes til andre barnehager, og 8 deltidsansatte vil miste jobben.
Rådmannens innstilling:
Søknad om økt tilskudd til Berg barnehage avslås.
Saksutredning:
Bakgrunn
Berg barnehage er en foreldreeid barnehage som har godkjent driftstilskudd for 24 plasser dersom alle
barna er over 3 år. Barn under 3 år opptar to plasser. Per i dag har barnehagen 12 barn over 3 år og 6 barn
under 3 år. Barnehagen holder til i Berg menighetshus som nylig ble solgt til et foreldrepar i barnehagen.
Per i dag har barnehagen et godkjent leke- og oppholdsareal på 90 kvm. Barnehagen har vedtektsfestet 4
kvm per barn over 3 år og 5,5 kvm per barn under 3 år og bruker dermed i dag 81 kvm.
Salen i bygget har ikke tidligere vært brukt av barnehagen i det daglige, og er ikke medregnet i godkjent
leke og oppholdsareal per i dag. De nye eierne ønsker å gjøre den tilgjengelig for barnehagen nå som
bygget ikke lengre er et forsamlingshus for menigheten, og barnehagen har startet prosessen med å søke
om utvidelse av leke- og oppholdsarealet. Salen egner seg godt til grovmotoriske aktiviteter på grunn av
mye gulvplass og høyt under taket. Dette vil utvide leke- og oppholdsarealet med 75 kvm. Det foreligger
per i dag ingen planer om å utvide barnegruppa ytterligere.
Nye eiere av bygget, må øke husleia til barnehagen for å kunne finansiere kjøpet og ikke gå i tap når
renter og avdrag skal betales. De kjøpte bygget for å sikre at barnehagen hadde lokaler å drive videre i.

Berg barnehage betaler per i dag kr 2 800,- per måned. Fra sommeren skal de betale kr 5 600,- med en
gradvis opptrapping til et sted mellom kr 7 og 8 000,- på sikt.
Barnehagen opplyser at de per i dag ikke har økonomi til å betjene en høyere husleie. Det er bakgrunnen
for at Berg barnehage søker om tilskudd til å øke antall barn. Per i dag har barnehagen godkjent tilskudd
med inntil 24 barn over 3 år. De søker om godkjenning for å øke med to plasser for barn over 3 år
(tilsvarende 1 barn under 3 år). Dersom Berg barnehage ikke får innvilget søknaden, er det usikkert om
barnehagen kan drive videre. Styrer i barnehagen opplyser at barnehagen har kapital til å drive barnehagen
i maks to år dersom inntektene ikke økes.
Berg barnehage er i dag en arbeidsplass for 8 deltidsansatte, og tilbyr barnehageplass til 18 barn. Dersom
barnehagen legges ned, viser barnehagen til at kommunen vil miste en liten veldrevet barnehage som har
hatt søkere nok til å fylle opp plassene i 35 år. 8 ansatte vil miste jobben. Det understrekes at det søkes om
tilskudd for to ekstra barn for å være i stand til å opprettholde driften, og ikke av kommersielle årsaker.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
X
X
X

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:
Kommunen overfører hvert kvartal et driftstilskudd til private barnehagen basert på forskrift for likeverdig
behandling. Dersom Berg barnehage får innvilget søknaden om utvidelse av antall barn og økt tilskudd vil
det bli en avgift for kommunen. De private barnehagene bidrar til at kommunen er i stand til å tilby
barnehageplass til de med rettskrav, og gode stabile barnehager er viktige i utdanningsløpet til barna og et
velferdsgode for familiene.
Løsningsalternativer:
1. Berg barnehage får innvilget tilskudd til ytterligere to barn over 3 år.
Dersom Berg barnehage får innvilget tilskudd til ytterligere to barn over 3 år, og får fylt opp disse
plassene vil det øke tilskuddet til barnehagen med opp til kr 223 444,- ekstra per år etter 2018
satsene. Dersom barnehagen øker antall barn i 2018, vil det trolig være fra august. I 2018 vil det
derfor kun være aktuelt for årets 5 siste måneder, og vil utgjøre en kostnad på maks kr 93 102,inneværende år. Utregningene som danner grunnlag for tilskudd til private barnehager i 2019 er ikke
beregnet enda, og tallene er derfor ikke kjent. Det er forventet at satsene per barn er lavere i 2019
enn i 2018.
Det vil føre til at barnehagen har råd til økte leieutgifter og gi dem mulighet til å drive barnehagen
videre med en sunn økonomi. Da vil barnehagens 8 ansatte kunne fortsette i jobbene sine, og barna
vil kunne fortsette i barnehagen de er kjente og trygge i framover.
2. Berg barnehage får ikke innvilget økt tilskudd. Halden kommune unngår å øke utgiften til de private
barnehagene som skissert i alternativ 1. Konsekvensen kan bli at barnehagen legges ned etter 35 års
drift. Da vil 8 ansatte miste jobben og 18 barn må flyttes over i andre barnehager. Det er per i dag nok
kapasitet i andre barnehager i Halden til å tilby barna nye plasser fra august 2018. De to nærmeste
barnehagene, Bergknatten og Isebakke har ledig kapasitet til å ta imot alle barna fra Berg barnehage
og mere til per i dag og slik det ser ut fra august. Kapasiteten de neste årene vet vi ikke omfanget av
nå, men Halden har hatt en barnehagedekning de siste årene som har tillatt å tilby plass til flere barn

uten rettskrav. Det er forventet at Halden kommune vil ha god barnehagedekning framover også
dersom Berg barnehage legger ned driften.
Dersom Berg barnehage ikke får innvilget søknaden om økt tilskudd, har de varslet at de trolig ikke
vil kunne opprettholde driften mer enn maks to år fordi økte leieutgifter vil bli en for stor
økonomisk belastning. Da vil barnehagens 8 ansatte miste jobbene sine, og barna må tilbys plass i
andre barnehager.
Per i dag har barnehagen fire barn som skal starte på skolen høsten 2018 og to barn som søker Berg
barnehage på førstevalg til årets hovedopptak - ett barn over 3 år og ett barn under 3 år. Fire søkere
har Berg barnehage på andrevalg. Der er derfor ingen garanti for at barnehagen får fylt opp alle
plassene sine august 2018. Det vil derfor være en reell mulighet for at barnehagen ikke kan videreføre
driften på sikt uansett dersom de får nok søkere til å fylle opp plassene.
Sentrale prognoser viser at antall førskolebarn vil gå ned i Halden i 2018. Når søknadsfristen for
hovedopptaket gikk ut 15. mars, viser det seg at flere av barnehagene ikke har nok søkere som har
valgt dem som førstevalg til å fylle alle ledige plasser fra august slik tilfellet også var i august 2017.
Det er færre barn som søker plass enn antall barn som slutter på grunn av skolestart. Imidlertid er det
forventet at det kommer inn ytterligere søknader gjennom våren og høsten som erfaringsmessig vil
kunne fylle opp de fleste barnehagene, men disse vil ikke ha rett på barnehageplass. Halden kommune
har derfor ikke behov for å øke antall barnehageplasser for å tilby barnehageplass til alle barn med
rettskrav. Imidlertid vil det kunne være et godt mål å tilby flest mulig barn barnehageplass når
familiene trenger det også for de som ikke har krav på det.
I økonomirapporten for februar 2018, viser prognosene et betydelig underskudd i overføringene til
de private barnehagene. Utgiften har blitt nesten 6 millioner dyrere enn antatt da budsjettet ble
lagt. Dersom det vedtas et økt tilskudd til Berg barnehage, vil det føre til et ytterligere underskudd
som må dekkes inn andre steder i sektoren eller eventuelt i andre sektorer i kommunen. Dersom
rammene ikke økes, anser Rådmannen det som urimelig å overføre ytterligere opptil i overkant av kr
200 000,- per år når undervisningssektoren for tiden utarbeider forslag som skal begrense
underskuddet som allerede foreligger.
Konklusjon
Rådmannen tilrår å ikke øke tilskuddet til Berg barnehage. Det begrunnes med at Halden kommune ikke
har behov for økt kapasitet på barnehageplasser og at et allerede presset budsjett ikke skal belastet
ytterligere.
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