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KST
REVIDERING AV VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNES BARNEHAGER
Innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til oppdatering av vedtektene for Tromsø kommunes
barnehager slik det fremgår av saksfremlegget og fremgår nedenfor.
 Vedtektenes § 7.5 endres til:
Opptaket, punkt 5
Barnehagen foretar opptaket i samarbeid med opptakskontoret, og plassene
fordeles til barn som er bosatt i Tromsø kommune ved oppstartdato.
 Vedtektenes § 7.7 endres til:
Bemanning, punkt 7 Overflyttingsopptaket
Når foresatte takker JA til tilbud om overflytting, må nåværende barnehageplass
sies opp i Søknadsportalen med minimum to måneders varsel, eller fra tildelt
startdato, hvis startdato er utover oppsigelsestiden.
 Vedtektenes § 9.2 endres til:
Betalingen skjer hver måned på tilsendt faktura.
Foresatte plikter å gi melding dersom faktura ikke mottas.
Begge foresatte, enten de er gift eller samboende, kan holdes økonomisk
ansvarlig for foreldrebetalingen hvor de har omsorgen sammen eller delt. Dette
gjelder selv om faktura skrives ut og sendes i den enes navn.
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Oppdatering i vedlegget til vedtektene – Det vedtas følgende
tilleggsbestemmelser til vedtektene for Varden barnehage:

Til § 2 «Rammeverk og formål»
Varden barnehage skal prioritere opptak av barn med dokumentert astma, allergi
eller eksem i så sterk grad, at opphold i vanlig barnehage er vanskelig. Inntil 6
plasser reserveres for opptak av barn inn under denne kategori.
Til § 7 «Opptak»
Barn med astma, allergi eller eksem prioriteres ved opptak, der inntil 6 plasser
reserveres. Barnets sykdomshistorie skal dokumenteres med anamneseskjema fra lege
eller spesialist og skjemaet skal legges ved søknad om barnehageplass.

Britt Elin Steinveg
Administrasjonssjef

Kari Henriksen
Avdelingsdirektør for
oppvekst og utdanning

Hva saken gjelder:
Det er behov for å oppdatere vedtektene for Tromsø kommunes barnehager med bakgrunn i:
 Endring av opptaksrutiner for de kommunale barnehager.
 Endring av praksis vedrørende registrering av oppsigelse.
 Endring av rutiner for betaling.
 Endring av behov for særskilt krevende tilrettelegging knyttet til astma og allergi ved
Varden barnehage og justering av budsjett til spesialbarneahager.
Saksutredning:
Del 1 – Oppdatering av vedtektene med bakgrunn i endring av opptaksrutiner for de
kommunale barnehager
Oppdatering av § 7 Opptak, punkt 5 og 7 i vedtekter for Tromsø kommunes barnehager.
Paragrafens innhold i dag:
§ 7 Opptak, punkt 5
Opptaket foretas av Opptakskontoret, og plassene fordeles til barn som er bosatt i
Tromsø kommune ved oppstartdato.
§ 7 Opptak, punkt 7 Overflyttingsopptak
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Når foresatte takker JA til tilbud om overflytting, vil barnehageplassen barnet har
automatisk opphøre: Enten 2- to måneder etter at plassen er akseptert
(oppsigelsestiden), eller fra tildelt startdato, hvis startdato er utover oppsigelsestiden.
Nytt innhold i paragrafen:
§ 7 Opptaket, punkt 5
Barnehagen foretar opptaket i samarbeid med opptakskontoret, og plassene fordeles
til barn som er bosatt i Tromsø kommune ved oppstartdato.
§7 Bemanning, punkt 7 Overflyttingsopptaket
Når foresatte takker JA til tilbud om overflytting, må nåværende barnehageplass sies
opp i Søknadsportalen med minimum to måneders varsel, eller fra tildelt startdato,
hvis startdato er utover oppsigelsestiden.
Oppdateringen skyldes endring av opptaksrutiner for de kommunale barnehager. Tidligere ble
opptaket for de kommunale barnehager foretatt av Opptakskontoret. Nå gjennomføres dette
av hver enkelt barnehagene.
Hovedopptaket ble samordnet i et felles opptaksmøte, med samtlige godkjente barnehager i
kommunen tilstede. Nå gjennomføres opptaket lokalt ute i hver enkelt barnehage.
Endring av praksis vedrørende registrering av oppsigelse skyldes at foresatte skal registrere
sin oppsigelse i vårt felles opptakssystem, ikke opptakskontoret.
Del 2 – Oppdatering av vedtektene med bakgrunn i endring av rutiner for betaling av
barnehageplass.
Paragrafens innhold i dag:
§ 9.2: Betalingen skjer forskuddsvis hver måned på tilsendt faktura.
Foresatte plikter å gi melding dersom faktura ikke mottas.
Begge foresatte, enten de er gift eller samboende, kan holdes økonomisk ansvarlig for
foreldrebetalingen hvor de har omsorgen sammen eller delt. Dette gjelder selv om
faktura skrives ut og sendes i den enes navn.
Nytt innhold i pragrafene
§ 9.2: Betalingen skjer hver måned på tilsendt faktura.
Foresatte plikter å gi melding dersom faktura ikke mottas.
Begge foresatte, enten de er gift eller samboende, kan holdes økonomisk ansvarlig for
foreldrebetalingen hvor de har omsorgen sammen eller delt. Dette gjelder selv om
faktura skrives ut og sendes i den enes navn.
Endringen skyldes at betalingen skal skje i den aktuelle måneden i stedet for forskuddsvis.
Del 3 – Oppdatering i vedlegget til vedtektene.
Vedlegget til vedtekter for Tromsø kommunes barnehager inneholder «Tilleggsbestemmelser
for barnehager med særskilt tilrettelagt driftsform». Jfr. vedtektenes § 1.
Paragrafens innhold i dag:
«Til § 2 Rammeverk og formål»:
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Varden barnehage skal prioritere opptak av barn med dokumentert astma, allergi eller
eksem i så sterk grad, at opphold i vanlig barnehage er vanskelig.
Paragrafens innhold i dag:
«Til § 7 Opptak»:
- Barn med astma, allergi eller eksem prioriteres ved opptak. Barnets sykdomshistorie
skal dokumenteres med anamneseskjema fra lege eller spesialist og skjemaet skal
legges ved søknad om barnehageplass.
Nytt innhold
-

«Til § 2 Rammeverk og formål»
Varden barnehage skal prioritere opptak av barn med dokumentert astma, allergi eller
eksem i så sterk grad, at opphold i vanlig barnehage er vanskelig. Inntil 6 plasser
reserveres for opptak av barn inn under denne kategori.

Nytt innhold
«Til § 7 Opptak»
- Barn med astma, allergi eller eksem prioriteres ved opptak, der inntil 6 plasser
reserveres. Barnets sykdomshistorie skal dokumenteres med anamneseskjema fra lege
eller spesialist og skjemaet skal legges ved søknad om barnehageplass.
Bakgrunnen for endringen skyldes iht. vedtak i kommunestyresak 0176/18 «Handlings- og
økonomiplan 2019-2022», skal budsjett til spesialbarnehager justeres. Behovet for prioritert
plass ved Varden barnehage er kraftig redusert de tre siste årene noe som har resultert i en
redusert arbeidsmengde.
Vedtakskompetanse:
Kommunestyret
Vedlegg:
Gjeldende vedtekter for Tromsø kommunes barnehager
Nye vedtekter for Tromsø kommunes barnehager

Side 4 av 4

