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Barnehagebehovsplan 2020 - 2024
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
•
•

Barnehagebehovsplan 2020 - 2024 med tiltakspunkter vedtas.
Barnehagebehovsplanen revideres en gang per valgperiode for å følge utviklingen
og foreta nye prioriteringer.
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Hva saken gjelder
Barnehagebehovsplanen 2020 – 2024 er en revisjon av barnehagebehovsplan
2017 – 2020 som ble vedtatt i kommunestyret 21.06.17. Revisjonsarbeidet har
pågått i perioden februar til juni 2020.

Saksutredning
Barnehagebehovsplanen 2020 - 2024 viser til barnehagesektorens samlede kapasitet og
fremtidig behov for barnehageplasser. Her gjennomgås blant annet behov og kapasitet i
kommunen totalt og i de ulike analyseområdene. Det er basert på befolkningsframskrivingene
som er utarbeidet i statistikk- og prognoseverktøyet Kompas 2019 og SSB- prognoser 2018 og
2020. Videre omtales vedlikehold og lukking av avvik ved kommunale barnehagebygg og
barnehagetomter i de ulike analyseområdene.
Barnehagekapasitet i kommunale og private barnehager:
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder
som er bosatt i kommunen, har søkt innen fristen og er født før 1. desember året før,
jfr. Lov om barnehager § 12a.
Tromsø har i dag overkapasitet på barnehageplasser både i kommunale og private barnehager
jfr. kapittel 3.5.2. Overkapasitet på grunn av nedgang i antall søkere betyr at barnehagene ikke
får fylt opp sine ledige plasser ved barnehageopptaket.
For å imøtekomme framtidig barnetallsvekst i sentrumsnære områder - må første prioritet være
å ta i bruk ledig barnehagekapasitet i eksisterende barnehager – både kommunale og private.
Dette krever at kommunen må være i dialog med de aktuelle barnehageeierne. Å ta i bruk
ledige barnehagekapasitet vil medføre at kommunen får økte utgifter knyttet til bemanning, samt
utbetaling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager basert på antall barn
registrert i Basil (nasjonal rapporteringsportal) per 15.12 jfr. barnehagens årsmelding.
Nasjonale prognoser fra SSB 2020 viser til en ytterlig nedgang i barnetallsveksten
sammenlignet med SSB 2018 og Kompas 2019 sitt laveste alternativ. Ved å ta i bruk ledige
barnehagekapasitet i eksisterende kommunal og private barnehager, vurderes det slik at
behovet for barnehageutbygging vil være minimal i planperioden 2020 – 2024.
Det er kun ett område som har behov for barnehageutbygging i barnehagebehovsplan 2020 –
2024 og det er fastlandet sør – et område som også var prioritert barnehagebehovsplan 2012 –
2017.

Konklusjon
Barnehagebehovsplanen har følgende to tiltakspunkter:
Nr.

Tiltak

1

Benytte ledig kapasitet i eksisterende barnehager – både kommunale og private
barnehager
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Prioritert område for en eventuell barnehageutbygging fra og med 2024:
• Fastlandet sør
Et tiltak som må vurderes opp mot den totale ledige kapasiteten i barnehagesektoren i
2023/2024.
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Intern høring:
Det har vært gjennomført en intern høringsrunde i forbindelse med revisjon av
barnehagebehovsplanen. Høringsperiode: 08.07 – 14.08.20.
• Avdeling for oppvekst og utdanning mottok ingen høringsinnspill.

Vedtakskompetanse
Oppvekst – og utdanningsutvalget

Vedlegg
•
•
•
•

Barnehagebehovsplan 2020 – 2024
Vedlegg til barnehagebehovsplan 2020 – 2024
Intern høring den 07.07 – 14.08.20
Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte den 18.08.20
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