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Behandling:
Jon Gunnes (V), Yngve Brox (H), Kristian Dahlberg Hauge (FrP) og Odd Anders With
(KrF) fremmet følgende forslag til merknad:
Bystyret beklager at staten ikke fullfinansierer utgiftene i forbindelse med barnehagereformen. I følge
KS mangler det 1,5 milliarder kroner i overføring fra stat til kommunene.
Trondheim kommune gir i dag et stort flertall tilbud når det søkes om plass gjennom
suppleringsopptaket. Det er meget viktig at denne praksisen fortsetter. Vi må ikke oppleve at nesten
2 år gamle barn som har søkt om barnehageplass ikke får tilbud før neste hovedopptak. Bystyret ber
om at formannskapet får rapportering annen hver måned om antall barn over 1 år som ikke har fått
positivt svar på sin søknad om barnehageplass.

Peder Martin Lysestøl (R) fremmet følgende:
Alternativ til pkt. 2:
Bystyret vedtar at mål om barnehagedekning fortsatt skal være: ”Alle som søker barnehageplass
innen fristen for hovedopptaket får tilbud om plass fra august samme år.”
Merknad:
1. Ambisjonen om full barnehagedekning for 0 – 5 åringer må videreføres.
2. Det må kreves full statlig finansiering av barnehageutbyggingen.

Votering:
Innstillingens unntatt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 2 og Lysestøls forslag ble innstillingen vedtatt mot 3
stemmer (3R).
Flertallsmerknadens prikkpkt. 2 fra komiteen fikk tilslutning fra DEM, PP, KrF, V, Sp, MDG.
Gunnes med fleres merknad fikk tilslutning fra R, PP og DEM og ble dermed en mindretallsmerknad.
Lysestøls merknad pkt 1 fikk ingen tilslutning fra øvrige partier og ble dermed en mindretallsmerknad.
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VEDTAK:
1. Bystyret tar til etterretning status for barnehagedekning og – opptak, og utfordringer knyttet til
barnetallsvekst og utbyggingsbehov for årene framover.
2. Bystyret vedtar at mål om barnehagedekning fra 2010 skal knyttes til barn med lovfestet rett til
barnehageplass, med følgende definisjon:
”Alle barn som søker innen fristen for hovedopptaket 1. mars, og som har fylt ett år innen utgangen
av august, får plass fra august.”
3. Bystyret vedtar følgende opptakskriterier gjeldende fra 1.1.2010
Hovedopptak gjelder
- barn som i henhold til Lov om barnehager § 12a har rett til barnehageplass og
som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket
oppstartsdato er satt til senest august samme år.
Felles for
trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.

Kommunale
tilleggskriterier

3. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme
barnehage.
4. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.
5. Loddtrekning.
Overflyttingsopptak gjelder
- barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august
samme år og som søker innen fristen 1. februar

Felles for
trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.

Kommunale
tilleggskriterier

3. Barn som har plass i en familiebarnehage og som fyller 3 år i løpet av året, skal
etter søknad prioriteres.
4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme
barnehage.
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5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.
6. Loddtrekning.
Suppleringsopptak gjelder
- barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller
overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.
Felles for
trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.
3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/
stenging, skal prioriteres.

Kommunale
tilleggskriterier

4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre
forhold.
5. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme
barnehage.
6. Det eldste barnet.

4. Planer for barnehageutbyggingen og prioritering av prosjekter for kommende år vedtas gjennom
behandlingen av investeringsbudsjettet for barnehager i økonomiplanen for 2010-13.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, SV, V, KrF, R, Sp, MDG, PP, DEM:
Det må kreves full statlig finansiering av barnehageutbyggingen.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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