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BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD

Vedlegg: Antall bam bosatt i Fauske, j.fr folkeregistret pr februar 2012

Sammendrag:

I budsjettedtaket av desember 2012 ble det vedtatt et nedtrekk i barehagene på tilsamen 646
000 kroner. I tilegg har barehagene en andel av det totale nedtrekket på 9 milioner som ble
vedtatt i samme budsjettvedtak.

For å nå budsjettramene som er satt for barehage, er det nødvendig å se på ledig kapasitet i
barehagene, og mulige innsparinger for hele barnehage området.

Saksopplysninger:

Valnesfjord har i dag 3 barnehager fordelt på 2 kommunale barehager beliggende på
Straumsnes og Kosmo og en privat barehage beliggende på Stemland.

Ved endt hovedopptak ved søknad om barehageplass for barnehageåret 2012/2013 har vi i
barnehagene i Valnesfjord fylt opp følgende plasser:

Stemland: 41 av 42 plasser
Valnesfjord: 40,5 av 54 plasser
Kosmo: 13 av 18 plasser

Totalt er det en ledighet på 19,5 barehageplasser i området Valnesfjord. Noe som tilsvarer over
. en avdeling. En avdeling i barnehagen tilsvarer 18 plasser.
Antallet barn under skolepliktig alder bosatt i Valnesfjord har gått ned, på lik linje med
befolkningsutviklingen i resten av kommunen. (se vedlegg)

Tilskudd til private barehager baserer seg på faktiske utgifter til ordinære barehageplasser i
kommunale barehager. Det betyr at hvis kommunale barnehager kjører med ledig kapasitet, så
vil dette gi seg utslag i økte kostnader i tilskudd til private barehager. Det er derfor helt



nødvendig å se på muligheten til å legge ned en avdeling, slik at den ledige kapasiteten blir
lavest mulig.

FVD kostnadene i Valnesfjord barehage er for 2012 kr 193 496,- brutto
FVD kostnadene i Kosmo barehage er for 2012 kr 111 201,- brutto

Det vil være 2 alternativer for nedleggelse aven avdeling i Valnesfjord

Alt 1 er å legge ned en av de 3 avdelingene som finnes ved Valnesfjord barehage. Besparelsen
ved dette vil være 2 stillnger knytet til avdelingen, i tilegg til reduksjon av tid til ledelse i
barehagen med ca 25 % stiling.
Kostnadene ved Valnesfjord barnehage i forhold til FVD (forvalting, vedlikehold og drift) vil
forbli uforandret, da det er sambru av flere rom i barehagen, noe som gjør at hele bygget
fortsatt må renholdes og driftes.

Alt 2 er å legge ned Kosmo barehage og overføre bara som har fått tildelt barehageplass på
Kosmo til Valnesfjord eller Stemland barehage.
Besparelsen vil være 2,8 stilinger knytet til den avdelingen som er der pr i dag, i tilegg til
bortfall av styrerressursen på 35 % stillng. Kostnadene ved Kosmo barehage i forhold til FVD
vil kune bespares i sin helhet ved en samtidig nedlegges av Kosmo skole. Hvis Kosmo skole
består, vil vedlikehold av bygget måtte opprettholdes, men det er fortsatt mulig å redusere på
renhold, da hele bygget ikke trengs å være i daglig bruk.

Valnesfjord barehage har disponible areal i kjellerlokalene som er mulig å benyte til
barehage, hvis det skulle vise seg å være et behov for flere barehageplasser i dette oniådet i
årene fremover.

I forslaget til ny barehagelov er det fremmet forslag om å lovfeste voksentetteten i
barehagene ut fra barnas alder, noe som ikke vil være forenelig med et forslag om et generelt
nedtrekk for alle banehagene i kommunen gjennom å redusere voksentettheten. Kvalitet i
barehagen sees, i forslaget til ny lov, i samenheng med antallet barn pr voksen. For å innfri
budsjettvedtaket om nedtrekk må det sees på muligheten for å legge ned hele avdelinger.

Ved overtallghet på bemanng i en barnehage vil de som er berørt overføres til andre ledige
stilinger Som er eller måtte bli ledige i Fauske kommune.

Saksbehandlers vurdering:

Bemanngsmessig er det mest å spare på å legge ned Kosmo barehage. Man vil redusere fra 6
ti 5 kommunale barehager og dermed redusere med en styrerstiling. Ved å opprettholde
Kosmo barehage og på same tid legge ned en avdeling ved Valnesfjord barehage, vil
kommunen fortsatt drifte 6 kommunale barehager.

En barnehage med 3 avdelinger, slik Valnesfjord barehage er, med barn i alderen 1-5 år har en
større mulighet ti å tilpasse aktiviteter til de enkelte alderstrinn, da de til sammen har 9 årsverk
som kan fordele barnegruppen ut fra alder og aktivitet.
En barnehage med 1 avdeling, med 3 stilinger, og med barn i alderen 1-5 har også mulighet til å
tilpasse aktivitetene til barna, men ikke i like stor grad som en barnehage med flere ansatte. Av
sikkerhetsmessige grunner er det f.eks. ikke mulig å ta med seg de eldste bara på lengre turer,
og la de yngste være igjen i barehagen, da en av gruppene vil sitte igjen med bare en voksen.



Et generelt nedtrekk i alle barehagene for å nå budsjettvedtaket, gjennom å redusere
voksentettheten, vil gå ut over kvaliteten i barnehagene, og er heller ikke i samsvar med forslag
til ny barnehagelov.

INNSTILLING:

Kosmo barnehage legges ned fra 15.august 2012. Bar som i dag har plass ved Kosmo
barehage tilbys barehageplass ved Valnesfjord og/ellerStemland barehage.
Ansatte ved Kosmo barnehage overføres til ledige stilinger i Fauske kommune.

DRIF-085/12 VEDTAK- 14.06.2012

Anne Grethe Lund (AP), Arnt Pedersen og Jørn Stene (FL::
Kosmo barehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barehage. Avdelingen
videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består.

APIHL's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Kosmo barehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen
videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består.

FOR-119/12 VEDTAK- 14.06.2012

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen
videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består.

Even Ediassen
Rådman



Antall barn bosatt i Fauske kommune, j.fr. folkeregistret pr februar 2012

Født år Antall barn totalt Valnesfjord Sentrum Sulitjelma

2011 78 9 64 5

2010 105 19 83 3

2009 111 15 94 2

2008 116 17 96 3

2007 108 12 95 1

2006 101 18 77 6

2005 98 20 72 6

2004 109 19 86 4

2003 117 19 95 3

2002 96 24 68 4

2001 103 25 73 5

2000 134 18 109 7

1999 113 19 85 9

1998 123 18 97 8

1997 134 22 105 7


