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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar melding om opptak til barnehageplass til orientering.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
1. Innledning
Siden 2006 er fastsatte mål om full barnehagedekning i Trondheim blitt innfridd. Lovfestet rett til
barnehageplass ble innført i 2009. Retten til barnehageplass gjelder for alle som søker innen fristen for
hovedopptaket og som fyller ett år innen utgangen av august samme år. Trondheim hadde fram til og med
2009 en målsetting som omfattet tilbud til 0-åringene. Fra og med opptaket i 2010 ble målet for full
barnehagedekning i Trondheim tilpasset den nasjonale definisjonen.
Opptak til barnehageplass reguleres av lov om barnehager, forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak
til barnehageplass og den enkelte barnehages vedtekter.
2. Status
Barnehageopptaket består av tre typer opptak, overflyttingsopptak, hovedopptak og suppleringsopptak.
Overflyttingsopptaket 2011
Fristen for å søke overflytting fra en barnehage til en annen var 1.februar 2011. Oppvekstkontoret
registrerte 963 søknader om overflytting ved årets opptak, en nedgang på 55 søknader fra 2010. Av disse
fikk 696 innvilget sin søknad, mens 267 søkere fikk avslag. Dette er 19 flere avslag enn foregående år.
Ved overflyttingsopptaket i 2011 takket 33 søkere nei til den plassen de fikk tilbud om.
I 2010 gjaldt dette 20 søkere.
Oppvekstkontoret mottok 10 henvendelser fra søkere som ønsket, i henhold til § 4 i Forskrift om
saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, en begrunnelse for hvorfor de ikke hadde fått overflytting til
ønsket barnehage. Dette er en økning på 2 flere begrunnelser enn i 2010.
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Hovedopptaket 2011
Trondheim kommune har som mål at alle som har søkt innen fristen og har rettigheter til barnehageplass
ved hovedopptaket, skal få et tilbud om plass innen 1. august 2011. Oppvekstkontoret hadde per 26. mai
gitt tilbud om barnehageplass til alle som hadde rett til barnehageplass ved hovedopptaket.
Ved søknadsfristens utløp til hovedopptaket var det registrert 2419 søknader om barnehageplass,
hvorav1974 barn med rett til plass. Dette er en økning på 151 barn i forhold til 2010. Det viser seg at en
del søkere, som i utgangspunktet hadde planlagt flytting til Trondheim og fikk tilbud om barnehageplass,
først aksepterte tilbudet. I løpet av sommeren har en del endret sine planer og flytter likevel ikke til
Trondheim. Når de da igjen sier ifra seg plassen, førte dette til at flere barnehager i begynnelsen av august
hadde ledige plasser. Foreldre som søkte til hovedopptaket, men ikke hadde rett til plass, og søkere til
suppleringsopptaket som ønsker barnehageplass senere på høsten eller at de har søkt etter søknadsfristen,
får nå etter hvert tilbud om barnehageplass gjennom suppleringsopptaket.
Det var bra tilgang på barnehageplasser til disposisjon ved hovedopptaket, men det var enkelte områder i
byen som hadde svært få plasser å tilby. Områdene Heimdal, Flatåsen, Saupstad, Byneset, Tiller, Byåsen
og Sjetne var områder hvor de aller fleste søkerne fikk første eller andre ønsket oppfylt. Barnehagene i
disse områdene har også plasser for barn som er født etter 1. september (0-åringer) og også plasser for de
som har søkt etter fristen.
På Nardo har alle fått et tilbud i Nardo-området. Etter hovedopptaket satt Oppvekstkontoret kun igjen
med plasser for barn over tre år i enkelte barnehager.
Det er lagt mye og grundig arbeid i å tilby alternative barnehageplasser til de familiene som ikke kunne få
plass ved den barnehagen de hadde som førsteønske. At hovedopptaket likevel ble ferdig i slutten av mai,
må sies å være tilfredsstillende.
Oppvekstkontoret har mottatt 36 henvendelser fra foreldre med forespørsel om en begrunnelse på hvorfor
familien ikke har fått tilbud om barnehageplass ved den barnehagen de helst ønsket. Dette er en økning på
10 henvendelser fra 2010. Oppvekstkontoret har mottatt 3 klager ved årets hovedopptak.
Per 9. august 2011 er det ca. 60 ledige barnehageplasser i trondheimsbarnehagene, i hovedsak for barn
over 3 år.
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Tabell 1 viser noen nøkkeltall om opptak til barnehageplass i 2011:
Tabell 1 Nøkkeltall opptak 2011

Antall søkere som vil ha en annen barnehage
(overflytting)
Antall søkere som fikk tilbud om overflytting
Antall henvendelser med forespørsel om begrunnelse for
avslag på overflytting til ønsket barnehage
Antall avslag på søknad om overflytting
Antall søkere ved hovedopptaket
Herav antall 0-åringer

Antall søkere som har fått tilbud om barnehageplass
innen august
Antall henvendelser om begrunnelse for vedtak om
barnehageplass
Antall klager ved hovedopptaket
Antall søkere som har fått tilbud om barnehageplass ved
suppleringsopptak så langt (pr. 09.08.11)
Antall søkere som IKKE har plass og som ønsker
barnehageplass i løpet av 2011(venteliste pr. 09.08)

Overflyttings- Hovedopptak Suppleringsopptak
opptak
2010
2011 2010 2011 2010 2011
1018
963
770
8

696
10

248

267
2268
420

2419
445

2093

2415

26

36

3

3

363 har fått
plass fra høsten
2011

762
290

359

3. Evaluering av opptak 2011
Det er etablert 204 nye barnehageplasser med oppstart i 2011. Økningen i antallet søkere har vært som
forventet. Hovedutfordringen i forhold til hovedopptaket er å ha nok barnehageplasser i alle bydeler. De
nordøstlige delene av Trondheim har for tiden det største trykket når det gjelder barnehageplasser, noe
som medfører at mange som søker i disse områdene ikke får oppfylt verken sitt første eller andre ønske.
Trondheim kommunen har tidligere hatt en etableringstakt som tilsier at så og si alle som søker
barnehageplass, enten til hovedopptaket eller til suppleringsopptaket, har fått tilbud om barnehageplass.
Dette er ikke lenger tilfelle. I forhold til tidligere er det etablert færre nye barnehageplasser i 2011. Antall
plasser er tilfredsstillende i forhold til hovedopptaket, men det er færre enn tidligere som vil få
barnehageplass ved supplerende opptak.
I tillegg er det en utfordring at de private barnehagene ikke er forpliktet, på samme måte som de
kommunale, til å ta inn barn med lovfestet rett til plass i hovedopptaket før de gir tilbud til 0-åringene.
Oppvekstkontoret avsluttet altså hovedopptaket den 26. mai i år. Søkere til suppleringsopptaket blir ikke
vurdert til barnehageplass før hovedopptaket er avsluttet. Foreldre som av ulike årsaker søker om
barnehageplass etter fristen, kan derfor ikke forvente å få tilbud om barnehageplass før sommerferien.
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Dette oppleves uheldig for søkerne. Søkere til hovedopptaket som først takker ja, og siden nei, fører til at
det i august ofte er ledige plasser i barnehagene, samtidig som vi har ventelister med søkere.
Foreldre til barn som fyller ett år etter 31. august (0-åringene), ønsker ofte barnehageplass senere på
høsten i samsvar med endt svangerskapspermisjon. For disse kan situasjonen oppleves som vanskelig, men
det er et håp om at det vil være mulig å skaffe de fleste en barnehageplass i løpet av høsten. Dersom disse
skulle være garantert plass, måtte det bli bygd og ferdigstilt flere nye barnehageplasser. Dette er ikke blitt
prioritert gjennom kommunens mål for barnehageutbyggingen, og avsatte investeringsmidler. Det må også
legges til at det er forbundet med svært høye driftskostnader dersom det til enhver tid skal stå ledige
plasser i barnehagene.

Rådmannen i Trondheim, 10.08.2011

Jorid Midtlyng
kommunaldirektør

Hilde Skybakmoen
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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