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Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende;

1. Kommunestyret tar sak om utvikling i barnetall og barnehagebehov til orientering
2. Kostnader knyttet til åpning av 4. avdeling Stubben samt utnyttelse av
restkapasitet i Vestre Jakobselv fremmes i fbm budsjett 2017, økonomiplan 20172020
3. Kommunestyret ber om at midler for planlegging og prosjektering av utbygging av
Lomakka barnehage i tråd med saksfremlegget innarbeides i budsjett 2017.
Beslutning om slik utbygging bør forelegges kommunestyret i fbm
budsjettregulering 2017
4. Lokaler knyttet til tidligere Fossen skole innrettes for fremtidig realisering av ny,
fleravdelings barnehage fra og med barnehageåret 2019/2020. Midler for
planlegging og prosjektering av dette innarbeides i økonomiplan 2017-2020
5. Kommunestyret ber om at salget av lokaler for tidligere Tomlebo barnehage
avventes inn til videre. Kommunestyret ber om å bli holdt fortløpende orientert om
utviklingen i behovet for barnehageplasser herunder nødvendigheten av tilførsel av
ytterligere kapasitet
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Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 17.12 2015 (sak 115/15) følgende:

Vurdering:
Oppfølginga av vedtaket har bl a regjeringens melding til Stortinget
(Stortingsmelding nr 19 2015-2016 Tid for lek og læring) samt utviklingen i
fødselstall/barnetall for Vadsø kommune. Stortingsmelding nr 19 forelå medio mars
2016 og har i seg en rekke tiltak knyttet til barnehagene som vil kunne ha konsekvens
for planlegging og utforming. Videre forelå det utover i 2016 indikasjoner på at
fødselstallene for Vadsø kommune ville stige markert fra de senere år slik at behovet
for barnehageplasser vil være i endring.

Utvikling i fødselstall/barnetall og etterspørsel
Barnetallet, dvs barn i alderen 0-5 år, har vært fallende i alle år siden 2007 hvor det
var hele 482 barn i alderen 0-5 år med 81 fødte dette året. I 2015 er det 355 barn i
samme aldersgruppe hvorav 55 fødte. For perioden frem mot 2040 har SSB gjort
fremskrivninger av barnetall basert på ulike forutsetninger. I fig under er hhv
normalprognose og prognose basert på lav innvandring tatt med:
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Figuren viser at frem mot 2040 vil barnetallet forventes til 370 (basert på antakelser
om lav innvandring til landet) og 400 (normalprognose) der vi i 2015 hadde et samlet
barnetall på 355 og i 2016 forventet til 334. I hht SSB vil 2015 nivået igjen inntreffe i
2019.
Barnehagekapasitet i Vadsø kommune har utviklet seg som følger i perioden 20072016:

I tillegg til dette har det tidvis (i deler av barnehageåret) vært etablert
tilleggskapasiteter for å kunne gi et tilbud om løpende opptak basert på foreldrenes
behov og i tråd med lokale bestemmelser. Senest i 2016 har Vadsø kommune i
perioden februar-juni åpnet den 4. avdelingen i Stubben for å kunne tilby plass utover
hva loven gir rettigheter til.
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Dekning, i denne sammenheng som forholdet mellom antallet barnehageplasser og
barnetall i målgruppe har variert fra 77% i 2007 til 93% i 2013. At etterspørselen
etter barnehageplasser alltid er mindre enn antallet plasser i perioden skyldes forhold
som kontantstøtte, andre dagtilbud enn barnehage etc. At dette forholdet
tilsynelatende ”strammes inn” i perioden skyldes nok at alternativene til
barnehagetilbud er langt færre og/eller mindre attraktive.
Det er imidlertid et sentralt forhold til som påvirker denne balansen. Barnehageloven
§17 sier videre at det skal være et tilstrekkelig personale for å drive et tilfredsstillende
pedagogisk tilbud. En avdeling i barnehagen er i utgangspunktet besatt med 1
pedagog og 2 assistenter. I barnehager med oppholdstid over 6 timer pr dag er det et
krav om at det min skal være 1 pedagog pr 7-9 barn når barna er under 3 år og min 1
pedagog pr 14-18 barn når barna er over 3 år (jfr forskrift om pedagogisk
bemanning). Slikt sett vil en avdeling hos oss kunne ha en kapasitet på 18 barn om
alle er over 3 år og 9 barn om alle er under 3 år. Sammensetningen av målgruppen,
dvs antallet barn under 3 år sett i forhold til antall barn over 3 år, vil dermed også
være sentralt for dekningen.

Fødselstallene for Vadsø (historiske og fremskrevne) kan illustreres som følger:

SSBs forventninger frem til 2040 representerer en forventning om ca 65 fødte pr år
fra og med 2020. Med en slik forventning vil dagens kapasitet med noe mindre
kapasitetstilførsel fra og med 2020 kunne være dekkende. Når da det i 2016 vil fødes
ca 75 barn i Vadsø og med en forventning om ca 70 i 2017 vil kapasiteten måtte
vurderes på nytt.
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Behov for ny kapasitet
Med bakgrunn i antallet fødte året før (og en forventning om at ca 90% av disse
ønsker barnehageplass på følgende år), antallet skolestartere (dvs de som går ut av
barnehagen) samt antallet barn i barnehagen som blir over 3 år kan man etablere
følgende bilde av behovet frem til 2020:

Sammenhengen er overordnet og noe forenklet. Det er noen ytterligere begrensninger
mht muligheten for konvertering av plasser i den enkelte barnehage som ikke
hensyntas fullt ut her. Basert på de ovennevnte forutsetninger og antakelser vil vi ha
behov for 7 nye 1-3 plasser i 2017 og 18 nye 1-3 plasser i 2018. Deretter vil vi ikke
ha noe økt behov. Om man antar at 100% av de fødte i perioden 2017-2020 vil søke
barnehageplass vil tallene endres vesentlig. Da vil man ha behov for hhv 15- og 25
nye 1-3 års plasser i hhv 2017 og 2018. Deretter vil behovet være hhv 5- (2019) og 8
nye 1-3 plasser (2020). I dette er det ikke hensyntatt behovet for ytterligere plasser
knyttet til nye barn på asylmottaket og nye barn som kommer sfa
familiegjenforeninger.
7- eller 15 nye 1-3 års plasser i 2017 innebærer isolert sett et behov for hhv 1- eller 2
nye avdelinger. 18- eller 25 nye 1-3 års plasser i 2018 innebærer et behov for
ytterligere 3- eller 4 avdelinger. Vadsø kommune har pr i dag mulighet for å åpne den
siste avdelingen i Stubben samt utnytte resterende kapasitet i V Jakobselv. Det betyr
at dersom denne etablerte kapasiteten tas i bruk vil man ha nødvendig kapasitet for å
dekke scenarioet hvor 90% av de fødte i 2016 har behov for barnehageplass men hvor
det ikke kommer ytterligere barn til (f eks asylsøkere, familiegjenforeninger). Har
100% av de fødte behov for barnehageplass vil man måtte behøve noe mer kapasitet
dersom dette ikke kan innordnes i eksisterende kapasitet på andre måter. I 2018 vil
man måtte ha behov for ytterligere 2 nye avdelinger.
I tillegg er det slik at barnehageloven §12 åpner opp for ytterligere
tilpasningsmuligheter. I hht loven er det kun barn født før 01.11 2016 som har krav
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på barnehageplass fra og med barnet fyller 1 år. Øvrige kan henvises til påfølgende
år. Det kan legges til grunn at dette vil gjelde ca 10 barn født i 2016.
Vadsø kommune har da følgende muligheter;

1. For å imøtekomme forventede søknader om barnehageplass fra og med
barnehageåret 2017/2018 åpnes 4. avd i Stubben og øvrig ledig kapasitet tas i
bruk. Basert på usikkerhet knyttet til etterspørsel holdes i tillegg salg av
tidligere Tomlebo barnehage igjen i påvente av utviklingen. Tomlebo vil
imidlertid ikke bli gjenåpnet før all annen kapasitet er fullt ut utnyttet.
a. Dette vil kunne medføre at barn beboende i Vadsø må påregne å få sitt
tilbud i Vestre Jakobselv fra og med barnehageåret 2017
b. Dette vil også kunne medføre at barn som ikke har krav på plass i hht
barnehageloven §12 ikke kan tilbys plass det året de søker
c. Vadsø kommune vil i en slik sammenheng gjerne ikke ha noen
løpende ledige plasser som kan disponeres ved påkomne tilfeller
2. For å imøtekomme forventede søknader om barnehageplass fra og med
barnehageåret 2018/2019 igangsettes planlegging og prosjektering i 2017 for
realisering av ytterligere 2 nye avdelinger som kan tas i bruk fra og med
barnehageåret 2018/2019. Basert på usikkerhet knyttet til etterspørsel holdes i
tillegg salg av tidligere Tomlebo barnehage igjen i påvente av utviklingen.
Tomlebo vil imidlertid ikke bli gjenåpnet før all annen kapasitet er fullt ut
utnyttet.
a. Forutsetninger knyttet til Vestre Jakobselv, barnehageopptak og
løpende ledig kapasitet opprettholdes
3. For å imøtekomme behovet for opprusting av etablert kapasitet samt legge til
rette for økt fleksibilitet i hele barnehagestrukturen igangsettes planlegging og
prosjektering i 2018 for realisering av en ny fleravdelingsbarnehage på tidl
Fossen skole som kan tas i bruk fra og med barnehageåret 2019/2020. Basert
på usikkerhet knyttet til etterspørsel holdes i tillegg salg av tidligere Tomlebo
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barnehage igjen i påvente av utviklingen. Tomlebo vil imidlertid ikke bli
gjenåpnet før all annen kapasitet er fullt ut utnyttet.
a. Forutsetninger knyttet til Vestre Jakobselv, barnehageopptak og
løpende ledig kapasitet opprettholdes
b. Realisering av ny fleravdelingsbarnehage på Fossen innrettes for
tilførsel av ny kapasitet og i utgangspunktet for utfasing av 2 stk 4avdelingers barnehager
Dette vil medføre tilførsel av nødvendig kapasitet, representere en styrket
fleksibilitet i fht det å kunne konvertere plasser 1-3 vs 3-5, større fleksibilitet i fht
dette med løpende opptak samt gi nødvendig oppgradering av arealer i fht avdekte
behov, normer etc.

Jens R. Betsi
Rådmann
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