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UTVALGETS FORORD 
 
 

Utvalget for miljø og oppvekst har fått i oppdrag å utarbeide en strategi for fremtidig skole- og 
barnehagestruktur i Hamar, som skal effektivisere og samtidig opprettholde kvaliteten på 
tjenestene.   
 
Oppdraget vårt har vært påvirket av tidligere valg og prioriteringer, kunnskapsgrunnlaget som 
lå til grunn og ønsket om økt befolkningsvekst.  Vi ble oppfordret til å tenke kreativt og nytt, til 
tross for mange begrensninger. Mulige nye barnehagebygg må plasseres innenfor et 
allerede tettbefolket Hamar. Vi vet ikke nøyaktig hvor befolkningsveksten vil komme de neste 
årene.  Vi har derfor vært opptatt av at det skal ligge en fleksibel plan til grunn som gir 
mulighet til å rehabilitere eksisterende bygg, bygge på mindre barnehager og eventuelt 
bygge nytt der det blir mulig og der behovet er, fortløpende. Dette er et viktig premiss i 
barnehagestrategien. 
  
Hvordan barnehager fungerer er noe som berører foreldre og de er opptatt av å ha 
barnehager i skolekretsen der de bor. Mange har også klare forventninger om nye og bedre 
læringsarenaer for barna og bedre tilrettelagte arbeidsplasser for de ansatte i barnehagene.  
 
Barnehager er viktig for barna, og for foreldrene. Barnehagene skal gi barna gode 
oppvekstkår, og sikre lek, læring og utvikling. For foreldrene er det viktig at de opplever at 
det er trygt og godt for barnet i barnehagen.  
 
Utvalget har derfor vært opptatt av det skal være tilstrekkelig barnehagekapasitet, og at 
barnehagebyggene svarer opp de krav som stilles til slike bygg. Videre er det viktig at 
barnehagene ligger i områder der brukerne har behov for dem, og at uteområdene bidrar til å 
stimulere naturopplevelser, lek og utfoldelse.  
 
Når utvalgets mandat har vært å påpeke behovene for barnehagekapasitet, sikre kvalitet, 
samt utarbeide en prioritert handlingsplan for barnehagene, er dette en utfordrende oppgave. 
Ifølge SSB sine befolkningsframskrivinger vil det være behov for å øke kapasiteten, også 
med tanke på planlagt boligutbygging som igjen bidrar til befolkningsvekst. Når det gjelder 
tilstanden på flere av barnehagebyggene, ser utvalget det også som nødvendig å utbedre 
den byggetekniske standarden for flere av barnehagene.  
 
Utvalget mener det derfor som nødvendig at det i første omgang legges frem en 
barnehagestrategi for hvordan kapasitet og utbedringer skal foregå, som også involverer 
private barnehager. Handlingsdelen som beskriver en prioritert oversikt over tiltak på kort og 
lang sikt i henhold til mandatet, vil først kunne foreligge når skolestrukturen er vedtatt. Dette 
skyldes at valgene som tas for skolestrukturen vil kunne påvirke mulighetene for 
barnehagestrukturen. 
 
Vi ønsker alle å tilby barna gode barnehager. Det krever gode prioriteringer slik at 
ressursene blir brukt best mulig. Vi sender derfor barnehagestrategien for fremtidig 
barnehagestruktur ut på høring. Nå er det din tur til å si hva du mener! 
 
Tilslutt vil utvalget takke administrasjonen for godt arbeid og samarbeid gjennom prosessen. 
 
Hamar  
 
 
Marte Bjørli    Anne Nielsen   Magnus Østeraas 
Leder av utvalget    Saksordfører   Saksordfører  
for Miljø og oppvekst 
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1. Innledning 
 

 
Formannskapet har vedtatt å legge nu barnehagestrategi for Hamar kommune ut på 
høring.  
 
Utvalget for miljø og oppvekst, med leder Marthe Bjørli (BBL), saksordførere Magnus 
Østeraas (H) og Anne Nielsen (MDG), har ledet arbeidet med ny barnehagestrategi i 
Hamar kommune i henhold til mandatet for arbeidet fra Formannskapet.  
 
Hamar kommune har 16 kommunale og 12 private barnehager inkludert en 
familiebarnehage. Dette gir totalt 1305 barnehageplasser, med 375 
barnehageplasser øst for E6 og 930 barnehageplasser i sentrum.  
 
Hamar kommune har i dag følgende barnehager i de ulike skolekretsene: 
 
Greveløkka skolekrets;  

 Ajer barnehage, kommunal barnehage, 3 avd.  

 Lundbo barnehage, kommunal barnehage, 6. avd. 

 Bambini Montessori barnehage, privat barnehage, 5 avd. 
 
 Rollsløkken skolekrets:  

 Ankerløkken barnehage, kommunal barnehage, 2 avd.  

 Hempa barnehage, kommunal barnehage, 4 avd. 

 Kronborg barnehage, kommunal barnehage, 3 avd.  

 Briskebyen Montessori Int., privat barnehage, 2 avd. samt en familie avd. 

 Hamarbarnehagen, privat barnehage, 4 avd.  

 Hvitveisen barnehage, privat barnehage, 4. avd. 
 
Solvang krets: 

 Solvang barnehage, kommunal barnehage, 3 avd. 

 Norsvin barnehage, privat barnehage, 1 avd.  
 
Storhamar skolekrets: 

 Klukhagan barnehage, kommunal barnehage, 4 avd. 
 

Prestrud skolekrets:  

 Hol barnehage, kommunal barnehage, 3 avd. 

 Jønsrudløkka barnehage, kommunal barnehage, 5 avd. 

 Martodden barnehage, kommunal barnehage, 4 avd. 

 Vestenga barnehage, kommunal barnehage, 4 avd. 

 Ajer gårds- og familie barnehage, privat barnehage, 1 avd. 

 Blåveisen barnehage, privat barnehage, 4 avd. 
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 Hamar gårdsbarnehage, privat barnehage, 2 avd.  
 

Lunden Skolekrets:  

 Skramstad barnehage, kommunal barnehage, 2 avd. 

 Slemsrud barnehage, kommunal barnehage, 2. avd. 

 Vang aktivitetsbarnehage, privat barnehage, 3 avd.  
 
Ridabu skolekrets:  

 Åker barnehage, kommunal barnehage, 3 avd. 

 Hompetitten barnehage, privat barnehage, 1 avd. 

 Vangli barnehage, privat barnehage, 2 avd.  
 

Lovisenberg skolekrets:  

 Lovisenberg barnehage, kommunal barnehage, 3 avd. 
 
Ingeberg skolekrets: 

 Ingeberg barnehage, kommunal barnehage, 2 avd. 

 Flekkenga Natur- og gårdsbarnehage, privat barnehage, 5 avd.  
 
I dag er det barnehager i alle skolekretser, og det er et variert tilbud når det gjelder 
størrelser på barnehagene. Disse varierer fra 1- 6 avdelinger. Det vil si en kapasitet 
fra 6 til 90 barn.  
 
 
Dagens situasjon 

Med dagens befolkningsøkning er den samlede barnehagekapasiteten i Hamar 
kommune for lav. Ved inngangen til 2021 hadde vi 1305 barnehageplasser. 
Kapasiteten var tilstrekkelig våren 2021. Pr. i dag har alle barn med rett til og ønske 
om barnehageplass, en barnehageplass.  
 
Imidlertid fikk vi en befolkningsvekst høsten 2021 og det totale antallet barn i alderen 
0-5 år har økt fra 1583 barn til 1702 barn pr. desember 2021. Dette innebærer at vi 
bør ha barnehagekapasitet på minimum 1500 plasser høsten 2022. Ifølge SSB sin 
befolkningsframskriving kan vi forvente en ytterligere vekst innen 2025, på om lag 
100 barn til i denne aldersgruppen I tillegg vil Hamar sin raskere utbyggingstakt 
sannsynligvis øke befolkningsveksten av barn med ytterligere behov for 
barnehageplass. 
 
Formannskapet vedtok den 18.11.2020 å igangsette et forprosjekt om ny barnehage i 
sentrum. Dette arbeidet er påbegynt. 
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Når det gjelder ventelister til barnehageplass, for barn som ikke har rett til 
barnehageplass, men behov for barnehageplass, er det pr. i dag ca. 100 barn som 
ønsker plass. Det er behov for barnehageplasser både i sentrum og Ridabu-området.  
 
En del av utfordringsbildet i dag er knyttet til den bygningsmessige kvaliteten og 
driftsutfordringer ved de minste barnehagene. Flere av barnehagene ble etablert før 
nye krav vedrørende miljørettet helsevern trådte i kraft. Dette gjelder for eksempel 
vognskjul, grovgarderober og fingarderober, samt adgang til toalett fra uteområdet. 
Det er også enkelte bygg som har et omfattende rehabiliteringsbehov, slik det er 
beskrevet i Tilstandsrapporten fra 2018 etter bestilling fra kommunestyret.  
 
Hamar kommune har flere 2-avdelingsbarnehager. Barnehager på denne størrelsen 
gir et svært lite fleksibelt miljø og er sårbare for sykefravær hos de ansatte. Det er 
utfordrende å etablere profesjonelle læringsteam med få ansatte. 
 
Gode barnehager er viktig for barna og for kommunens attraktivitet, vekst og 
utvikling. Barnehagen er første steg i barnas utdanningsløp. Dette legger grunnlaget 
for tilgang til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, som er fundamentet i et godt 
lokalsamfunn. God barnehagedekning og god kvalitet i barnehagene er også et godt 
rekrutteringsgrunnlag for innflytting til kommunen. 
 
Det er derfor behov for en barnehagestrategi som sikrer tilstrekkelig 
barnehagedekning og god barnehagekvalitet. Like viktig som at barnehagestrategien 
må være godt egnet for å gi et godt barnehagetilbud, er det at Hamar kommune ikke 
forbruker flere ressurser enn nødvendig. 
 
På dette grunnlaget vedtok kommunestyret den 25.3.2020 å utarbeide en ny 
barnehagestrategi i forbindelse med planstrategien. Arbeidet er videre fulgt opp av 
kommunestyret i sak 95/20 27.05.2020 og formannskapet i sak 173/20 17.06.2020 
og sak 240/2020 14.10.2020. Ny barnehagestruktur sees i sammenheng med 
Sentrumsplan og boligutbygging, og det overordnede målet er å effektivisere 
infrastrukturen og samtidig opprettholde dagens kvalitet for de kommunale 
barnehagene.  
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2. Regler for inntak til barnehageplass  

 
I henhold til Barnehageloven §16 Rett til barnehageplass, har alle barn som fyller ett 
år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å 
få plass i barnehagen fra august. Det presiseres følgende i §16:  
 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknaden rett til å få plass i barnehagen innen utgangen av den 
måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. 
 
Barnet har rett til plass i barnehagen i den kommunen der det er bosatt.  
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 

 
I Hamar kommune er søknadsfristen 1. mars hvert år.  
 
Søkere som får avslag på søknad om barnehagehageplass og søkere som ved 
tildeling av barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om 
barnehageplass oppfylt, kan ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i 
barnehage § 4, kreve en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen. Denne rettigheten 
gjelder kun om det er søkt om barnehageplass innen kommunens fastsatte 
søknadsfrist.  
 
Ifølge Barnehageloven §17 skal alle godkjente barnehager i en kommune 
samarbeide om opptak av barn. Det er kommunen som skal legge til rette for en 
samordnet opptaksprosess, der det skal tas hensyn til barnehagens mangfold og 
egenart. En samordnet opptaksprosess skal sikre likebehandling av kommunale og 
private barnehager sikres i henhold til §17 i Barnehageloven. 
 
 
2.1. Hamar kommunes forskrift om opptak til barnehageplass 
 
De kommunale barnehagene har felles opptakskriterier og hele kommunen er 
opptakskrets. De private barnehagene har opptakskriterier som er hjemlet i den 
enkelte barnehages vedtekter og de kan skille seg noe fra de kommunale 
barnehagene. 
 
Hamar kommune følger Lov om barnehager, og følgende gjelder for opptak til 
barnehageplass:   
 
§ 1: Formål og virkeområde 

Formålet med forskriften er å sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som 
ivaretar søkernes rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling. 

Forskriften gjelder ved opptak i alle virksomheter som omfattes av barnehageloven. 
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§ 2.Opptakskrets og opptakskriterier 

Barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. 
Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Opptakskriteriene skal gi 
søkere med rett til prioritet etter barnehageloven §18 første prioritet. 

For kommunale barnehager er hele Hamar kommune opptakskrets til 
barnehageplasser.  

§3. Tildeling av plass 

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. 
 
Hamar kommune følger Barnehageloven §18 Prioritet ved opptak: 
 
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Videre 
skal barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-
4 annet og fjerde ledd, ha rett til prioritet ved opptak. 

Følgende overordnende prinsipper legges til grunn for barnehageopptak i Hamar 
kommune: 

 Brukerens behov og ønsker. Det må tas hensyn til foreldrenes ønsker så langt 
mulig. 

 Likebehandling av barn 
 Lovfestet rett til barnehageplass 
 Likebehandling av barnehager, kommunale og private 
 Profesjonell veiledning til søkerne. 

I Hamar kommune gjennomføres samordnet opptak av barnehagemyndighet. 

Hamar kommune har 16 kommunale og 11 private barnehager som er representert 
ved samordnet opptak.  

Dette innebærer at det ved inntak foretas en vurdering av barnets situasjon i henhold 
til kriteriene og barnehagemiljøet. Under like vilkår skal de eldste barna prioriteres. 

Søknaden om barnehageplass legges inn elektronisk i Visma flyt barnehage, og 
foreldrene anbefales å sette opp flere alternativer til barnehageplass. Det tilstrebes å 
tilby foreldrene sitt første ønske om barnehageplass.   

Skriftlig tilbud om plass sendes ut via Visma flyt barnehage av barnehagens styrer. 
Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt kan velge å sette seg på venteliste, 
og de informeres skriftlig om retten til å klage i henhold til Forvaltningsloven på 
inntaksprosessen om barnehageplass.  
 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A718
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Erfaringer tilsier at foreldrene ønsker barnehageplass i skolekretsen de tilhører. Om 
dette ønsket ikke kan innfris, kan foreldre velge barnehage etter andre kriterier som 
for eksempel umiddelbar nærhet til arbeidsplass. Dette medfører at flere innbyggere i 
Hamar velger private barnehageplasser i nabokommuner.  
 
 

2.2. Kunnskapsgrunnlag for ny barnehagestrategi 
Kunnskapsgrunnlaget for ny barnehage- og skolestruktur i Hamar kommune fra 
18.09.2020, utgjør faktagrunnlaget for Utvalgets arbeid med ny barnehagestrategi.    
 
I Kunnskapsgrunnlaget er det samlet fakta om dagens barnehagekapasitet i Hamar 
kommune, nasjonale føringer og lovverk, kommunale mål og forskrifter, demografi og 
befolkningsframskrivinger. Videre beskrives framtidig boligbygging, byggenes 
tilstand, uteområder og det fysiske læringsmiljøet.  
 
Faktakunnskapen gir oss et situasjonsbilde av dagens barnehagesituasjon og det 
fremtidige behovet. Kunnskapsgrunnlaget bidrar til å reise spørsmål og utfordringer 
knyttet til hensiktsmessig utforming av ny barnehagestrategi som kan ivareta et 
fremtidig behov for kapasitet og lovkrav til drift av barnehager. 
 
Kommunens mål om boligbygging med fortetting og nye utbyggingsområder har 
betydning for framtidig behov for barnehagetilbud. Kunnskapsgrunnlag er 
underlagsmateriale for å kunne se barnehagekapasitet sammen med plan for 
boligbygging og forventet befolkningsvekst 
 
Kunnskapsgrunnlaget dannet grunnlaget for mandatet til utarbeidelse av ny 
barnehage- og skolestruktur.  
 
 

2.3. Mandat  
Formannskapet vedtok enstemmig den 14.10.2020, sak 240/20 mandatet for 
barnehage- og skolestruktur i Hamar. Oppdraget er gitt utvalget for Miljø og 
oppvekst.  
 
- Hamar kommune skal effektivisere skole- og barnehagestrukturen, og 
samtidig opprettholde kvaliteten på tjenestene.  
 
Strategien skal inneholde en handlingsdel som skisserer nødvendige grep for å nå 
målet på kort og lang sikt. Handlingsdelen skal beskrive hvilke av de eksisterende 
skolene/barnehagene som anbefales videreført i fremtidig struktur. Videre skal den 
anbefale eventuelle nybygg, rehabilitering av bygg og eventuelt omdisponering av 
bygg, samt ha en prioritert oversikt over tiltakene.  
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Følgende kriterier skal legges til grunn for valgene i strategien:  

 Byggenes funksjonalitet som skole, respektive barnehage.  
 Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder  
 Demografi – ønsket kommuneutvikling  

 
Videre skal følgende punkter vektlegges:  

 Klima og miljø  
 Økonomi  
 Trafikksikkerhet  

 
Utvalget skal ikke ta hensyn til dagens skolekretsgrenser i arbeidet med strategien.  
 
Utvalget bes om å vurdere eventuelle hastetiltak knyttet til investering i 
barnehage/skolebygg som innspill til handlings- og økonomiplanen 2021 innen 
oktober.  
 
Strategien for skole- og barnehagestruktur oversendes til Formannskapet til 
behandling i april 2021, med behandling i Kommunestyret høsten 2021.  
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3. Utvalgets arbeid 
 

 
Utvalget for Miljø og oppvekst har arbeidet frem ny barnehagestruktur i henhold til 
mandatet gitt av Formannskapet på bakgrunn av Kunnskapsgrunnlaget. Arbeidet har 
vært ledet av saksordførere for ny barnehagestruktur, Magnus Østerås (H) og Anne 
Nielsen (MDG), samt leder av Utvalget for Miljø og oppvekst, Marte Bjørli (BBL).  
 
Administrasjonen i Hamar kommunen har lagt til rette for utvalgets arbeid ved hjelp 
av prosjektorganisering. Kommunedirektørens ledergruppe har vært styringsgruppe 
for prosjektet, og kommunalsjef for opplæring og oppvekst Dordy Wilson har ledet 
prosjektet. I tillegg har utvalgssekretæren fra administrasjonen vært et viktig 
bindeledd mellom det politiske utvalget for Miljø og oppvekst og administrasjonen.  
 
 

3.1. Gjennomføring 
I alt har utvalget gjennomført 12 politiske utvalgsmøter for å arbeide frem en ny 
barnehagestrategi i perioden august 2020-desember 2021.  
 
Medvirkningsmøter 
Barnehagestrategien er ikke en kommunedelplan. Det er derfor ikke krav om å følge 
plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning. Utvalget for miljø og 
oppvekst har likevel påpekt viktigheten av informasjon og medvirkning fra berørte 
parter i arbeidet med å utforme ny barnehagestrategi i Hamar. Det ble sendt ut 
informasjon om medvirkningsmøter, og lagt ut informasjon på Hamar kommunes 
hjemmeside om barnehagestrategien.   
 
Utvalget for Miljø og oppvekst har gjennomført følgende medvirkningsmøter:  

 Barnehagebesøk i kommunale barnehager: befaring og dialog med styrer      
ble gjennomført 7., 14. og 15.9. 2021 

 Digitalt møte med representanter fra Samarbeidsutvalgene (SU) i kommunale 
barnehager 2.9.2021     

 Digitalt møte med private barnehageeiere 15.9.2021. 
 

Administrasjonen har informert følgende parter om Utvalgets arbeid med ny 
barnehagestrategi: 

 Forum for tillitsvalgte den 25.2.2021 

 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 1.3.2021 

 Ungdomsrådet den 6.5.2021 

 Styrere i kommunale og private barnehager vår 2021. 
 
Alle innspill fra medvirkningsmøter er å finne på kommunens hjemmeside: 
https://www.hamar.kommune.no/article52715-22590.html 
 

https://www.hamar.kommune.no/article52715-22590.html
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Analyser av fremtidig behov og tilleggsutredninger 
Utvalget for miljø og oppvekst startet arbeidet med å kartlegge barnehagens 
bygningsmessige standard, barnehagens fysiske læringsmiljø og barnehagens 
uteområde ved hjelp av kunnskapsgrunnlaget og Tilstandsrapporter. Det ble benyttet 
fargekoder der rød fargekode indikerer svært lav kvalitet, gul farge indikerer middels 
kvalitet og grønn farge god kvalitet.  
 
Utvalget kom frem til at følgende barnehager skal avvikles når kapasiteten erstattes:  
Barnehager i sentrum  

 
 
Barnehager øst for E6 

 
 

Som oversikten over viser, ble to barnehager avviklet av Kommunestyret under 
arbeidet med denne strategien, Ankerskogen barnehage sak 5712/20 den 
18.11.2020 og Furuberget barnehage, sak 2992/21 den 23.6.2021.     
 
Utvalget kom frem til at fremtidig barnehagestrategi må bestå av større enheter enn 
2-avdelingsbarnehager. For å kunne avvikle barnehager med dårlig kvalitet vedtok 
utvalget for Miljø og oppvekst den 24.11.21 (sak 54/21) at det skulle startes 
reguleringsprosesser ved alle barnehagene med formål å sikre nødvendige arealer 
for utvidelse av barnehagene der dette er mulig.  
 
I påfølgende diskusjoner i utvalgsmøtene kom utvalget for Miljø og oppvekst frem til 
en strategi for å øke barnehagekapasiteten i samsvar med mandatet for arbeidet.  
Denne strategien presenteres i påfølgende kapittel.  
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4. Presentasjon av barnehagestrategien 
 

 
I dette kapittelet presenteres barnehagestrategien. Strategien skal bidra til at Hamar 
kommune effektivt kan etablere flere barnehageplasser og drifte barnehagene med 
kvalitet og innenfor økonomiske rammer. For å gjennomføre dette legger utvalget 
frem følgende strategi:  
 

Prinsipper for utvikling av barnehagestrukturen i Hamar kommune 
 

Hamar kommune ønsker barnehager med minimum fire 
avdelinger, og vil på sikt avvikle mindre enheter.  
 

Slik det er i dag er de mindre kommunale barnehagene i dårlig bygningsmessig 
stand. Det er behov for større barnehageenheter, både for å øke kvaliteten på 
barnehagebyggene og innholdet i barnehagene.  
 
Økt kvalitet på barnehagebygg oppnås ved rehabilitering og ved påbygg og nybygg. 
For å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet når barnehagedekningen er lav, må det 
etableres større driftsenheter.  
 
Større enheter innebærer også større fagmiljøer og mindre sårbarhet ved 
sykefravær. Dette vil gi mer fleksibel og effektiv drift, og ikke minst bedre kvaliteten i 
barnehagetilbudet og gi mer stabilitet for barna.  

 
Ved avvikling av barnehager er det viktig å sikre forutsigbarhet for de berørte 
gjennom god informasjon og involvering. I handlingsplanen skal det beskrives en 
rekkefølgeplan for strategiperioden. Det er viktig at arbeidet skjer trinnvis for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet også i overgangsfaser. 

 
Kapasitetsøkningen av barnehageplasser  

 
 Utvidelse av eksisterende barnehager 
 Gjenbruk av andre kommunale bygg som kan egne seg for barnehagedrift 
 Nybygg 

 
Det skal også vurderes eventuelle søknader fra private barnehager om utvidelse av 
antall plasser. Dette følger av barnehageloven. 
 
 
Kriterier som vektlegges i forprosjekt for økt barnehagekapasitet  

 Byggenes funksjonalitet som barnehage 
 Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder 
 Demografi – ønsket kommuneutvikling 
 Klima og miljø 
 Økonomi 
 Trafikksikkerhet  
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Kriteriene som skal vektlegges i forprosjekter for å øke barnehagekapasitet er i 
samsvar med mandatet utvalget fikk for å etablere ny barnehage- og skolestruktur. 
 
Tilstandsrapport for barnehagebyggene og kunnskapsgrunnlaget gir 
faktaopplysninger om byggenes tilstand, og hvor godt barnehagene fungerer som 
barnehagebygg. Når det gjelder demografi og ønsket kommuneutvikling må dette 
vurderes ut fra brukernes behov for barnehageplasser, som for eksempel ventelister 
på barnehageplasser i enkelte bosettingsområder. I tillegg benyttes GIS-analyser for 
å vurdere plasseringer av barnehager og kapasitetsbehov. GIS-analyser benytter 
befolkningsdata for å vise bosettingsmønstre av småbarnsfamilier.  
 
Når det gjelder klima- og miljøkonsekvenser er dette en usikker variabel som er 
avhengig av om barnehagekapasiteten økes ved utvidelse av eksisterende 
barnehager, om bygg gjenbrukes eller om det bygges nytt. I tillegg er dette avhengig 
av materialer som benyttes og selve gjennomføringsprosessen.  På dette grunnlaget 
må klima- og miljøkonsekvenser vurderes i et forprosjekt. Tilsvarende vil gjelde for 
økonomi og trafikksikkerhet.  
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5. Avsluttende kommentarer 
 

 
Ifølge mandatet som ble gitt til utvalget for Miljø og oppvekst skal ny 
barnehagestrategi inneholde en handlingsdel som skissere nødvendige grep for å nå 
målet på kort og lang sikt.  
 
Utvalget har her lagt frem en strategi som vil gi økt barnehagekapasitet. Samtidig er 
det pekt på avvikling av 2-avdelingsbarnehager, der prioritering i avvikling vurderes ut 
fra bygningsmessig standard parallelt med at det etableres nye barnehageplasser for 
å opprettholde eller øke barnehagekapasiteten ved behov.   
 
Når utvalget for Miljø og oppvekst har lagt til grunn at etableringer av nye barnehager 
minimum skal inneholde fire avdelinger, har dette blant annet sammenheng med 
tilbakemeldinger fra medvirkningsmøter med ansatte i barnehagene. Det er behov for 
en viss størrelse for å ha et faglig mangfold og muligheter for mer fleksible og varierte 
læringsmiljøer for barna.  
 
For å oppfylle mandatet med en handlingsdel som beskriver prioritert oversikt over 
tiltak på kort og lang sikt for å nå målet, har utvalget påpekt behovet for 
reguleringsprosesser for alle kommunale barnehager som ikke er vurdert avviklet. 
 
Videre er en del av strategien å gjenbruke eksisterende kommunale bygg som egner 
seg for formålet. Konkrete vurderinger for gjenbruk av skolebygg, vil først kunne 
foreligge når skolestrukturen er vedtatt. På dette grunnlaget vil barnehagestrategien 
som her er beskrevet svare opp kommende handlinger der behovet oppstår, for å 
sikre innbyggerne barnehageplasser.   


