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Hva saken gjelder
Nedleggelse av Tromvik barnehage fra 01.08.2020 med begrunnelse i vedtektene for Tromsø
kommunes barnehager § 8.3:
«Dersom det totale barnetallet i barnehagen blir lavere enn 3 barn legges barnehagen ned ved
årsskiftet eller ved barnehageårets slutt. Distriktsbarnehager kan unntas fra denne regelen etter
vurdering av Kommunestyret».

Saksutredning
Tromvik barnehage er en kommunal barnehage som åpnet i 2012 på Kvaløya. Barnehagen
ligger i det gamle skolebygget ved Tromvik skole. Barnehagen er organisatorisk en del av
Kjosen barnehage, som er en del av enheten Kvaløya barnehager. Barnehagen har åpent fem
dager i uken fra klokken 07.00-17:00.
Det er per i dag fire barn i Tromvik barnehage. To barn er innvilget overflytting til annen
barnehage etter eget ønske. De slutter 01.07.2020. Det vil fra høsten 2020 være kun to barn i
barnehagen. Det var ingen søkere til hovedopptaket 1.mars, og det er per nå ingen barn på
ventelisten.
Barnehagens leke- og oppholdsareal er 81 m², hvor godkjent arealnorm er 4 m² for barn over 3
år, og 5 m² for barn under 3 år, dette utgjør 20 barn hvis alle er over 3 år.

Tabellen over viser at det i de siste årene har vært få barn som har hatt behov for å benytte seg
av Tromviks barnehagetilbud. Jamfør barnehageloven § 2 skal barnehagen være en
pedagogisk virksomhet som skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt
og kulturelt fellesskap. Det er utfordrende å innfri og muliggjøre barnehageloven og
rammeplanens innhold og oppgaver ved et så lavt barnetall.
Ved nedleggelse av barnehagen fra 01.08.2020 vil de to barna som har plass i barnehagen få
tilbud om barnehageplass i Kjosen barnehage ved Kaldfjord. Kjosen barnehage har til sammen
71 barn fordelt på fire baser og ligger ved Kaldfjord skole.
Per i dag har barnehagen to 100 % stillinger som fordeles ved en pedagog/fagleder i 100 %
stilling, og to assistenter i 50 % stilling. Retningslinjer for personalomstilling vil blir fulgt i
omstillingsprosessen, og personalet vil bli ivaretatt gjennom ledige stillinger i enheten Kvaløya
barnehager.
Økonomi
Basert på et barnetall på fire barn per 15.12.2019 fikk Tromvik barnehage et budsjett for 2020
på kr. 1 235 000,-. Barnehagen har da fått budsjett for en bemanning på 0,15 årsverk fagleder
og 2,0 årsverk til grunnbemanning.
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Små barnehager med et barnetall lavere enn en avdeling vil gi en høyere kostnad per barn enn
gjennomsnittet. Dette skyldes at barnehagene må ha en bemanning som er over
bemanningsnormen for å tilfredsstille krav til forsvarlig drift.
Kostnaden per barn i Tromvik barnehage utgjør kr. 308 750,-, mens gjennomsnittskostnaden for
ordinær drift i de kommunale barnehagene utgjør kr. 124 510,- per barn. Dette bidrar til at
tilskuddssatsen til de private barnehagene blir høyere, og medfører at kommunen får ekstra
kostnader utover kostnaden til selve driften av barnehagen.

Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler å legge ned Tromvik barnehage fra og med 01.08.2020 da
barnetallet vil reduseres fra fire til to barn. Skulle barnehagebehovet i framtiden øke i Tromvik
kan kommunen revurdere barnehagetilbudet.
Saken er drøftet med hovedtillitsvalgte 25.03.2020. Vedlagt ligger referat fra drøftingen.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Referat drøftingsinnspill hovedtillitsvalgte 25.03.2020

3

