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§ 1 FORMÅL 

• Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 

• Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De 
skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal 
utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

• Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne 
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 
læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering. 
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§ 2 BARNEHAGENS INNHOLD  

• Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

• Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 
opplevelser og aktiviteter. 

• Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, 
etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

• Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen 
kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et 
sosialt og kulturelt fellesskap. 

• Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 
ferdigheter. 

• Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og 
bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

• Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen 
skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. 

• Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

• Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for 
hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

 

3 



ENHETENS OPPGAVER OG 

KOMMUNENS PLIKTER  

• Kommunen som barnehagemyndighet 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret delegerer sin barnehagemyndighet til rådmann.  
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• Tilsynsmyndighet  
• Godkjenning  
• Veilede  
• Tilskudd  

• Redusert foreldrebetaling 
• Refusjoner (barnehager, andre kommuner) 

• Likeverdig behandling  
• Barnehageopptak , barnehageplasser 

• Følge opp nasjonale satsningsområder på 
barnehagefeltet 

• Tilrettelegge for samarbeid (skole, andre) 
• Dispensasjoner   

• Rapporteringer (NAV, FM) 

Barnehageloven § 8 – 
kommunens ansvar 

«Kommunen er lokal 
barnehagemyndighet. 

Kommunen skal gi 
veiledning og påse at 
barnehagene drives i 

samsvar med gjeldende 
regelverk.» 



BARNEHAGEMYNDIGHETENS ROLLE 

Overordnet ansvar for å sikre at barna får 
et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud  

• Gjennom aktiv veiledning, godkjenning og 
tilsyn påse at barnehagene drives i tråd 
med regelverket 

• Utvikle kompetanseplaner som omfatter 
både kommunale og private barnehager 
som ivaretar både nasjonale føringer og 
lokale behov  
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KOMMUNEN SOM BARNEHAGEEIER  

• Økonomi, oppfølging 
på budsjettprosesser 
og regnskap   

• Personal, oppfølging 
og støtte til styrer, 
veilede, hjelpe og 
støtte i krevende 
personalsaker 

• Faglig ansvar for et 
godt pedagogisk og 
trygt barnehagetilbud  

• Den enkelte styrer er 
ansvarlig for den 
daglige drift i egen 
barnehage.  
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§ 7. Barnehageeierens ansvar 
Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med 
gjeldende lover og regelverk. 
Barnehageeieren må legge fram opplysninger om 
regnskapsdata og tjenestedata etter 
forskrifter fastsatt av departementet. 
Barnehageeieren plikter å gi barnets bostedskommune 
de opplysninger som er nødvendige 
for å kunne føre et register som nevnt i § 8 fjerde ledd. 
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. 
Vedtektene skal gi opplysninger 
som er av betydning for foreldrenes/de foresattes 
forhold til barnehagen, herunder 
a) eierforhold, 
b) formål, jf. § 1 fjerde ledd, herunder eventuell 
reservasjon fra § 1 annet ledd, jf. tredje ledd, 
c) opptakskriterier, 
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget, 
e) barnehagens åpningstid. 



BARNEHAGER I KOMMUNEN  

Kommunale barnehager  Antall 
plasser 

Ikke-kommunale barnehager  Antall 
plasser  

Sulitjelma barnehage  25 Lyngheia barnehage  90 

Hauan barnehage  30 Medås barnehage  106 

Vestmyra barnehage  108 Kvitre barnehage  44 

Erikstad barnehage  36 Stemland barnehage  42 

Valnesfjord barnehage  72 Fauske idrettsbarnehage  42 

Totalt  271 324 
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Antall plasser er omregnet til store barn i både kommunale og ikke-kommunale barnehager.  

Antall årsverk ordinært barnehagetilbud: 50 
Antall årsverk styrket barnehagetilbud: 6,1 



STATISTIKK BARNETALL  

Årstall  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fødte SSB  93 90 72 74 80 74 79 

              
Barn i 

barnehage 
Pr okt 2015  103 106 82 85 92 60 1 

Barn på 
venteliste    3 2 2 4 7 5 
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STATISTIKK BARNETALL  
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UTVIKLING BARNETALL I KOMMUNEN  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunale barnehager  259 228 214 204 201 217 208 209 

Små barn  118 111 116 116 75 74 67 71 

Store barn  141 117 98 88 126 143 141 138 

Andel små barn  46 % 49 % 54 % 57 % 37 % 34 % 32 % 34 % 

Ikke kommunale barnehager  195 208 237 244 238 238 228 216 

Små barn  120 116 141 145 70 69 80 80 

Store barn  75 92 96 99 168 169 148 136 

Andel små barn  62 % 56 % 59 % 59 % 29 % 29 % 35 % 37 % 

Alle barnehager  454 436 451 448 439 455 436 425 

Små barn  238 227 257 261 145 143 147 151 

Store barn  216 209 194 187 294 312 289 274 

Andel små barn  52 % 52 % 57 % 58 % 33 % 31 % 34 % 36 % 

Andel kommunale barnehager  57 % 52 % 47 % 46 % 46 % 48 % 48 % 49 % 

Andel private barnehager  43 % 48 % 53 % 54 % 54 % 52 % 52 % 51 % 

Voksentetthet  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 

 kommunale barnehager * 5,25 4,86 5,40 5,45         5,84          6,07          5,91                 6,00  

Ikke kommmunale barnehager *         6,85          6,46          5,87          6,06          5,72          5,65          6,12                 5,92 
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BUDSJETT OG REGNSKAP  

Budsjett 
2013 

Regnskap 
2013 

Budsjett 
2014 

Regnskap 
2014 

Budsjett 
2015  

Regnskap 
2015 pr 27/10 

57,6 mill  56,5 mill 59,2 mill 57,3 mill 58,2 mill  51,8 mill  
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Prognosen viser at vi skal klare å levere 
et budsjett i balanse, under 
forutsetning at ingenting uforutsett 
hender i årets siste 2 måneder.  
 
Ca 93 % av utgiftene er relatert til 
lønnsutgifter  
Av de  ca 7 % går en stor del til faste 
utgifter som telefon, data, forsikring, 
kopimaskiner, o.l.  
 

Avdeling  Budsjett (netto)  

Fellesområdet  32,7 mill  

Hauan  2,6 mill  

Sulitjelma  2,3 mill  

Valnesfjord  6,3 mill  

Vestmyra  9,9 mill  

Erikstad  4,4 mill  



BARNEHAGESTRUKTUR  

Dagens struktur 
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Valnesfjord 
barnehage inkl. avd 

Kosmo 

4 avd  

Erikstad barnehage 

2 avd  

Vestmyra barnehage 

6 (7) avd  

Hauan barnehage 

2 avd   

Sulitjelma barnehage 

1,5 avd   

Kommunestyrevedtak 55/2015 

Nye Erikstad 
barnehage  

8 avd  

Hauan 
barnehage  

2 avd 



UTFORDRINGER FREMOVER  

• Valnesfjord barnehage avdeling Kosmo 
– Avklaring om avdelingen skal være 

lokalisert på Kosmo eller flyttes  

• Beholdes avdelingen på Kosmo må 
følgende gjøres:  
– Egen styrer må tilsettes (35 % adm. 

Stilling)  

– Bemanningen må styrkes ved dagens 
åpningstid, eller åpningstid reduseres  

– Økte kostnader i tilskudd til ikke 
kommunale barnehager, pga økte 
driftskostnader, må budsjetteres  

– Bygget må renoveres (toalett)   

• Flyttes avdelingen ned til Løkås må 
følgende gjøres: 
– Ombygging av areal i kjeller i barnehagen 

tilpasset barnehage.  

– Kostnader knyttet til dette er:  
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Investeringer ombygging     6 400 000  

Estimert salgsverdi Kosmo (laveste estimat)  -4 500 000  

   1 900 000  

Årlige FDVU innsparinger Kosmo        382 500  

Investering inntjent etter ca               5  år  

K-sak 125/12 
 
Vedtak:  
 
Kosmo barnehage 
videreføres som en 
avdeling under Valnesfjord 
barnehage. Avdelingen 
videreføres så lenge Kosmo 
avdeling av Valnesfjord 
skole består.  



UTFORDRINGER FREMOVER  

• Erikstad barnehage i leide lokaler  

– Var ment som en midlertidig løsning  

– Har vært midlertidig siden 2009 

I påvente av skolestruktur og barnehagestruktur 

har vi avventet bygging av ny barnehage får å 

se om det ble ledige hensiktsmessige lokaler.  

Årlige leieutgifter er ca 650 000,- årlige FDVU 

kostnader er ca 150 000,-  
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UTFORDRINGER FREMOVER  

• Vestmyra barnehage hvit  

– Uhensiktsmessig bygg  

– Høyt sykefravær  

– Støy fra ventilasjon  

• Enten må barnehagen bygges om slik at 

den blir hensiktsmessig, eller så må den 

inn i nye lokaler.  
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UTFORDRINGER FREMOVER  

Sulitjelma barnehage 

Kostnad bygg er estimert til 7,3 
mill (K-sak)  

Uteområdet, inkludert skole er 
satt til 1,5 mill  

Investeringskostnader og 
påfølgende FDVU kostnader 
følger.  

Det jobbes nå med 
dispensasjon fra dagens 
arealplan, for å kunne bygge 
barnehagen på vedtatt plass. 
Endelig kostnadsbilde kommer 
ikke før vi har hatt byggingen 
ute på anbud.  
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UTFORDRINGER FREMOVER  

Økonomi:  

Økte kommunale utgifter som 
følge av: 

• Redusert foreldrebetaling for 
familier med lav inntekt  

• Gratis kjernetid i barnehage for 4 
og 5 åringer i familier med lav 
inntekt  

• Fleksibelt barnehageopptak, ut 
over dagens fleksibilitet  
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UTFORDRINGER FREMOVER  

Lekeplasskontroll  

 Det er nettopp gjennomført en lekplasskontroll av 
alle uteområdene til barnehagene (26. og 27.oktober 
2015). Det er muntlig varslet at det er mye som må 
tas tak i, og gjøres noe med. Endelig rapport fra 
kontrollen vil bli fremlagt utvalget som referatsak i 
første omgang.  

Barnehagene sitt ønske er å ha formålstjenlige 
bygg i eide lokaler med gode og varierte 
uteområder, som er godkjent i hht til det lovverk 
og forskrifter som barnehagen driver etter.  
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ENHETENS VISJON:  

HELSEFREMMENDE BARNEHAGER 

– TIL BESTE FOR BARNA 
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