Trondheim kommune

Saksframlegg
REGLER FOR BARN SOM MISTER PLASSEN I KOMMUNAL BARNEHAGE
Arkivsaksnr.: 03/26600
Forslag til innstilling:
1. Det henvises til bystyrets vedtak i sak 03/26600 Regler for opptak av barn som mister plassen i
familiebarnehager av 30.03.06.
For å ivareta barn som mister plassen i kommunal barnehage på grunn av nedleggelse, vedtas følgende
tillegg til opptakskriterium 3, tillegget skal kun gjelde for kommunale barnehager:
3b Barn som mister plassen i kommunal barnehage på grunn av nedleggelse, skal prioriteres til
ledige plasser i andre kommunale barnehager.
2. Dersom private barnehager innfører tilsvarende kriterium for sitt opptak, gis barn i disse barnehagene
også prioritet til ledige plasser i både kommunale og aktuelle private barnehager.
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Bakgrunn
I sak 03/26600 Regler for barn som mister plassen i familiebarnehager vedtok Bystyret 30.03.06 et tillegg
til opptakskritere 3: 3a Barn som mister plassen i familiebarnehager på grunn av nedleggelse eller
permisjoner/ stenging, skal prioriteres til plasser i andre familiebarnehager, private eller
kommunale. Dette tillegget til opptakskriteriet gjelder for alle Trondheimsbarnehagene.
Trondheim kommune legger sjelden ned barnehager, men har i de siste årene etablert mange midlertidige
barnehager. De aller fleste blir erstattet av en permanent barnehage i samme området. I noen tilfeller kan
imidlertid den permanente barnehagen komme i en annen skolekrets eller opptaksområde. I noen tilfeller
kan det også bli vurdert at kapasitet i området er godt nok uten at den midlertidige barnehagen videreføres,
og at nye bygg kommer i områder der behov er større.
Denne saken fremmer forslag som sikrer barn prioritet ved overflyttingsopptaket, knyttet til nedlegging av
kommunale barnehager.
Fakta
Søknadsfristen for årets overflyttingsopptak er 1. februar. Kommunen vil fra 1. august legge ned driften
ved minst en kommunal barnehage. De berørte foreldrene er gjort oppmerksomme på at de må søke
overflytting til annen barnehage. I dagens opptakskriterier er det ikke et kriterium som gir disse barna
prioritet til barnehageplass ved annen barnehage.
Trondheimsbarnehagene, det vil si alle kommunale og private barnehager har i dag 3 felles opptakskriterier.
Prioritet 1 ” Barn med funksjonshemninger, Jfr. Lov om barnehager § 13, dokukumentasjon fra
barne- og familietjenesten og/eller sykehus” og prioritet 2 ” Barn som skal sikres barnehageplass som
virkemiddel i forbyggende barnevern: Lov om barneverntjenester 4-4. Begge disse er lovpålagte
opptakskriterier.
Opptakskriterie 3 ” Alle 5-åringer uten ordinær barnehageplass skal etter søknad tilbys en ordinær
barnehageplass. 4-åringer som har plass i en familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær
barnehage, skal etter søknad gis et slikt tilbud” og 3a ” Barn som mister plassen i
familiebarnehager på grunn av nedleggelse eller permisjoner/ stenging, skal prioriteres til plasser i
andre familiebarnehager, private eller kommunale”
Rådmannens vurdering
Private barnehager har en lovpålagt rett til å fastsette egne vedtekter, med egne opptakskriterier utover de
to lovpålagte og ett felles opptakskriterie vedtatt av bystyret. Private barnehager er svært opptatt av at
kommunen ikke skal innskrenke private barnehagers handlingsrom eller iverksette vilkår som oppfattes
som urimelige.
For å ivareta de barna som mister plass i en midlertidig kommunal barnehage, vil jeg derfor ikke i denne
omgang foreslå et nytt felles opptakskriterie for alle trondheimsbarnehagene, men kun et nytt
opptakskriterie 3b gjeldende for de kommunale barnehagene: 3b ”Barn som mister plassen i kommunal
barnehage på grunn av nedleggelse, skal prioriteres til ledige plasser i andre kommunale
barnehager”.
Konsekvensen av en slik begrensning vil være at barn som har plass ved private ordinære barnehager ikke
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er prioritert til annen barnehageplass om barnehagen avvikles. Private barnehageeiere kan selvsagt vedta et
tilsvarende kriterie som her foreslått for kommunale barnehager, men det vil da være opp til den enkelte
private eier.
jeg vil imidlertid gå i videre dialog med de private drivene med tanke på at de kan akseptere et lignende
kriterium. På den måten vil foreldre ha samme rettighet enten de er i privat eller kommunal barnehage
Med full barnehagedekning vil alle barn som mister barnehageplassen sin få et tilbud om barnehageplass,
men det kan, slik det er beskrevet over, bli et annet tilbud for barn i private barnehager enn det foreldrene
ønsker i forhold til type barnehage, eierforhold og beliggenhet.
Konklusjon
Kommunen har mange midlertidige barnehager som skal avvikles over tid. Barn i disse barnehagene har
rett til en ordinær kommunal barnehageplass. Det kan også bli nødvendig å avvikle driften ved andre
kommunale barnehager av ulike grunner som; overkapasitet, dårlige bygg osv. For at kommunen skal
kunne ivareta sine forpliktelser overfor disse barna, ber rådmannen formannskapet om å vedta et tillegg til
opptakskriterie 3 gjeldende for kommunale barnehager:
3b ”Barn som mister plassen i kommunal barnehage på grunn av nedleggelse, skal prioriteres til
ledige plasser i andre kommunale barnehager.”

Rådmannen i Trondheim, 08.01.2008

Jorid Midtlyng
kommunaldirektør for oppvekst og utdanning
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