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SAKEN GJELDER: 
Løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Det innføres ikke løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
Lovgrunnlag for opptak i barnehager: 
 
Barnehageloven § 10 andre ledd:  
“kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 
kommunen”  
 
Barnehageloven § 16  
“Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad 
rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter  
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad 
rett til å få plass i barnehagen innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med 
forskrifter  
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt  
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen”  
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Vedtak fra kommunestyret 09.12.2021 
 
«Kommunedirektøren utreder løpende barnehageopptak, med konsekvenser for inntekter, utgifter, bemanning osv. 
Legges frem for kommunestyret» 
 
Saksopplysninger 
 
Generelt 
Barn med rett til plass: 
Barnehagene i Skaun har ett hovedopptak. Fristen for å søke plass er 1 mars hvert år. De som 
har søkt innen fristen og har rett til plass jf lovverket får barnehageplass i kommunen. Dette 
betyr at det ikke er venteliste for barn med rett til plass i Skaun kommune.  
 
Barn uten rett til plass: 
Barn som er født etter 30.november det året det søkes om barnehageplass har ikke rett til plass. 
Det samme gjelder de som kommer flyttende eller av andre årsaker søker om barnehageplass 
etter frist. For Skaun kommune sin del er det pr 01.01.2022 snakk om ca 20 barn uten rett til 
plass som står på venteliste og ønsker oppstart i barnehage før 01.08.2022. I hovedsak er disse 
barna under 1 år.  
 



 
Dagens praksis 
Barnehagene i Skaun forholder seg til ett hovedopptak og det antall søkere som står på lister med 
rett til plass fra 1 mars hvert år. Årets antall søkere legges til grunn for bemannings- og 
pedagognorm når høstens oppstart planlegges. Barnehagene er ikke rigget for å øke antall barn 
gjennom året med gjeldende praksis. Dersom det oppstår ledighet av barnehageplasser i løpet av 
året, etterfylles plassene fortløpende.  
 
Vurderinger 
I vurderingene legges til grunn at det er 20 barn under 3 år som har behov for barnehageplass 
løpende i året. Det antas at disse barna i snitt vil ha behov for plassene i 6 måneder. 
 

 Areal 
I rundskriv F-08/2006 står det i merknad til § 10 «Departementet har gitt en veiledende 
arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn 
under tre år». Vedtektene for barnehagene i Skaun pkt 8 bekrefter at Skaun kommune 
følger veiledende arealnorm. 
Barnehagene i Skaun har en kapasitet på areal som er godt over nasjonalt snitt. Dette 
betyr at vi har god kapasitet til å ta inn flere barn når det gjelder areal.  
 

 
Kilde: Barnehagefakta.no (15.02.2022) 

 
 Inntekter 

Skaun kommune får tilskudd til barnehagedrift gjennom rammetilskuddet. 
Rammetilskuddet beregnes ut fra andelen barn i Skaun (av befolkningen) sett opp mot 
andelen barn i hele landet (av hele landets befolkning). Telletidspunktet for antall barn i 
barnehagene (15.12 hvert år) gir en forsinkelse på 1-2 år før det får effekt i 
rammetilskuddet. Dersom endringen i andelen barn uten kontantstøtte på landsbasis er 
lik endringene i Skaun gir dette ingen utslag i rammetilskuddet. Dersom 1 barn får 
barnehageplass i Skaun og det samtidig flytter to barn med kontantstøtte inn i Skaun vil 
dette totalt sett gi negativt utslag.  
 
Kommunen vil få inntekt i form av foreldrebetaling for barn som starter i barnehagen. 
Gitt at man greier å fylle opp plasser som er avsatt til løpende opptak i 6 måneder utgjør 
foreldrebetalingen som vist under. Til fradrag kommer eventuelt søskenmoderasjon 
(30% for barn 2 og 50% for barn 3) 
 
Foreldrebetaling 20 barn i 6 mnd (3 315*20*6)    397 800,- 
  

 
 

 Utgifter 
Bemanning 
Dersom man går ut ifra estimerte antall barn slik det er omtalt over, vil det ved løpende 



opptak være behov for 3 pedagoger og 4 fagarbeidere/assistenter i tillegg til det som er i 
grunnbemanning fra hovedopptaket. Dette for å oppfylle lovpålagt bemannings- og 
pedagognorm. I dette estimatet går vi ut fra at plasser som er avsatt til løpende opptak vil 
stå ledig i 6 måneder. Kostnader for overkapasitet på ansatte i 6 måneder fordeler seg 
som under: 
 
Lønn og sosiale kostnader * 3 pedagoger i 6 mnd      922 400,- 
Lønn og sosiale kostnader * 4 fagarbeidere i 6 mnd   1 032 730,- 
 
Totale lønn og sosiale kostnader i 6 mnd    1 955 130,- 
 
Driftskostnader 
Ved løpende opptak vil det være behov for å ta i bruk i underkant av 2 avdelinger i tillegg 
til de som allerede er i bruk i dag. Dette kan gi en merkostnad på driftsutgifter på 100 000 
til 200 000 med halvårsvirkning pr år.  

 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
 
Ikke vurdert 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
 
Ikke vurdert 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
 
Inntekter og utgifter ved løpende barnehageopptak: 
 
Inntekter 
Foreldrebetaling 20 barn i 6 mnd (3 315*20*6)    397 800,- 
 
Beregnet totalt inntekter        397 800,- 
 
Utgifter 
Lønn og sosiale kostnader i 6 mnd     1 955 130,- 
Driftskostnader i 6 mnd         100 000,- 
 
Beregnet totalt utgifter        2 055 130,-
    
 
 
 


