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1. Bakgrunn 

Kommunedirektøren er bedt av politikerne om å gjennomføre et omstillingsprosjekt i 

organisasjonen. Som del av omstillingsprosjektet foreslår kommunedirektøren å si opp leieavtalen 

med Ilhaugen allbrukshus SA.  

Da saken var til politisk behandling 10. juni 2021 ble saken sendt tilbake til kommunedirektøren. 

Bestillingen til kommunedirektøren var da «Kommunestyret sender saken tilbake og ber om at bruker- og 

innbyggermedvirkning sikres, og at vi får tilbake en ny saksutredning der høringsinnspillene er tatt inn i saken, 

vurdert og konkludert».  

Ilhaugen barnehage eies av Skaun kommune. Barnehagen drives i leide lokaler i Ilhaugen 

allbrukshus SA. Med bakgrunn i økt kapasitet i kommunale bygg og nedgang i antall barnefødsler 

og barnetall ser kommunedirektøren nå behov for å si opp avtalen med Ilhaugen allbrukshus SA 

med virkning fra 01.08.2022.  

a. Befolkningstall 

Skaun kommune har vært en kommune der innbyggertallet har økt mest i landet. Vi ser nå en 

nedgang i antall innbyggere, også barn i alderen 1 – 5 år.  

 

Uansett valg av vekstmodell vil innbyggertallet i Skaun øke i perioden. Ifølge prognosen vil 
innbyggertallet i 2030 være på mellom 9100 og 9500 innbyggere, avhengig av lav, middels eller 
høy vekst. Allerede i 2021 er det faktiske innbyggertallet lavere enn prognosen. Mens prognosen 
(MMMM) indikerer 8404 innbyggere er det faktiske innbyggertallet på 8367 ved inngangen til 
2021.  
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Kilde: SSB befolkningsframskriving 2020 - 2030 

 
Tallene i diagrammene under viser fordeling av befolkningen i Skaun kommune i 2020 og 2030. 
I 2020 utgjør barne- og ungdomsgruppen (0-15 år) 24 prosent av befolkningen i Skaun. 
Aldersgruppen over 67 år utgjør 13 prosent. I 2030 vil andelen yngre være redusert til 20 prosent, 
mens de eldre utgjør 16 prosent. Det er først og fremst gruppen 67-79 år som øker mest. Dette 
kan betegnes som starten på “eldrebølgen” i Skaun. I 2050 er andelen pensjonister 23 prosent, 
hvor den største økningen skjer i gruppen over 80 år (9 prosent). Andelen yngre vil være på 18 
prosent i 2050.  
 

 

Kilde: SSB befolkningsframskriving 2020-2050.  
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b. Barnetall 
Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) ble 

vedtatt i Stortinget den 12. juni 2008 og skulle gjelde fra 1 januar 2009. Kommunen fikk dermed 

en plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 

kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Skaun 

kommune hadde allerede i 2006 åpnet to nye barnehager Børsa barnehage og Oterhaugen 

barnehage. De to nye barnehagene hadde til sammen kapasitet til å ta inn rundt 220 barn. 

Myndighetene fortsatte sin satsning mot full barnehagedekning samtidig som folketallet i Skaun 

vokste. I 2011/2012 ble det av den grunn åpnet ytterligere 4 avdelinger med plass til 60 barn. 

Avdelingene ble tilknyttet Børsa barnehage og Oterhaugen barnehage. Befolkningen i 

barnehagealder fortsatte å vokse i Skaun. Det ble derfor vedtatt å bygge Hammerdalen 

barnehage. Barnehagen stod ferdig i 2015 og har kapasitet til 156 barn. Kommunen var nå godt 

forberedt på å ta imot alle barn som har rett på barnehageplass. Barnehagekapasiteten totalt i 

kommunen er på til sammen rundt 620 plasser. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.  

Skaun kommune har frem til 2018 hatt god økning av antall barn i barnehagealder. Kommunen 

har på grunn av god og tilpasset kapasitet greid å skaffe barnehageplasser til alle som har rett på 

plass.  

Fra opptaket i 2018 og frem til opptaket i 2021 ser vi nedgang i antall søkere. Tabellen under 

viser tall fra hovedopptak i perioden 2018 til 2021. Tallene viser kun nye søkere som ikke har 

plass i en annen barnehage i kommunen. 

Tekst 2018 2019 2020 2021 

Antall nye søknader uten opphold i annen barnehage 137 110 114 105 

 

Tallene Skaun kommune sitter på i søkermasse til barnehageplass sammenfaller med tall fra ssb 

som vist i tabellen under.  

Prognosen viser at antall barn i barnehagealder vil gå ned, før de stabiliserer seg på et lavere nivå 
enn i dag fra 2024.  

 

Kilde: SSB befolkningsframskriving 2020-2050.  
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Tabellen under viser antall skolestartere i perioden 2019 – 2023. Prognosen viser at antall barn og 
unge i grunnskolealder øker fram til 2023, for deretter å reduseres til et lavere nivå enn i dag fra 
2026.  
 

Tekst 2019 2020 2021 2022 2023 
(Estimert) 

Antall skolestartere 114 145 130 147 129* 

*Tall pr september 2021 

 

 

Kilde: SSB befolkningsframskriving 2020-2050.  

 
Etter hovedopptaket i 2021 der antall søkere har gått ytterligere ned sammenlignet med tidligere 
år ser man at kommunen sitter med for mange barnehageplasser i forhold til antall søkere. 
Tabellen viser differansen på antall godkjente plasser og antall plasser som er i bruk pr august 
2021. 
 

  Barnehage Antall godkjente 
plasser 

Antall plasser som er i 
bruk august 21 

Viggja barnehage 24 23 

Børsa barnehage 144 127 

Oterhaugen barnehage 144 85 

Ilhaugen barnehage 48 42 

Hammerdalen barnehage 156 137 

Venn barnehage 42 44 

Jåren/Råbygda barnehage 27 26 



 

 

Av tabellen ser vi at pr i dag har 42 barn opphold ved Ilhaugen barnehage. 13 av disse barna skal 

starte på skolen i august 2022. Det betyr at 29 barn har behov for barnehageplass i en annen 

barnehage fra august 2022. Slik tallene ser ut er dette gjennomførbart i tillegg til at de som og har 

rett til barnehageplass ved hovedopptaket i 2022 blir innfridd.  

c. Fødselstall 

Helsestasjonen opplyser at det per 23.09.2021 er født 72 barn i Skaun kommune i 2021. videre 

kan vi sammenligne fødselstall som er registrerer manuelt mot antall barn som er registrert i 

fagsystemet. Det gir ett interessant bilde på tilflyttingen som har vært i kommunen. Mellom 2006 

– 2016 er det nesten mer enn en klasse ekstra pr.kull som er kommet tilflyttet når en 

sammenligner med manuelle fødselstall. Fra 2016 ser vi en nedgang i tallene som betyr at det ikke 

lenger kommer så mange tilflyttende til kommunen med barn i barnehagealder.  

 

Årstall Manuell føring Fagsystem/journal Differanse 

2021 72 67 -5 

2020 87 88 +1 

2019 102 101 -1 

2018 95 89 -6 

2017 119 118 -1 

2016 124 136 +12 

2015 102 130 +28 

2014 133 141 +8 

2013 96 120 +24 

2012 102 130 +28 

2011 108 150 +42 

2010 115 153 +38 

2009 84 114 +30 

2008 96 126 +30 

2007 103 137 +34 

2006 85 120 +35 

 

2. Gjennomførte tiltak      

95,8% av barn i alderen 1 – 5 år går i barnehagene i Skaun kommune. Hovedtendensen generelt 

er at fødselstallene flater ut og gir et lavere behov for antall barnehageplasser i fremtiden. Som 

vist over har de siste årene vist synkende søkermasse til hovedopptaket.  

   

Fredly barnehage (privat, Børsa) 36 36 
   

Sum 621 520 
   

Ledig kapasitet totalt i kommunen 
 

101 



 
Ved hovedopptaket i 2020 og 2021 har barnehagesektoren jobbet aktivt for å tilpasse tilbudet til 

behovet. Kapasiteten på flere av barnehagene som drives i kommunale bygg er redusert i form av 

enten stengte avdelinger eller mindre barnegrupper. Det er videre jobbet aktivt med 

overbemanning i sektoren. Målet hittil har vært å omplassere personalet for å unngå oppsigelser. 

Dette målet er så langt nådd.  

3. Økonomi      

Kommunedirektøren har fått i oppdrag av politikerne å se på omstilling og å jobbe med 

omstillingsprosjekt i organisasjonen. Dette innebærer at kommunedirektøren må se på mulige 

måter å forvalte offentlige ressurser på en mer effektiv måte. Dersom leieavtalen med Ilhaugen 

allbrukshus SA opphører er det regnet ut en besparelse som vist under. 

Foreløpig estimert besparelse: 

Husleie eks moms         kr  1 180 000,-  

Besparelse lønnskostnader inkl sosiale utgifter     kr        750 000,-   

Sum          kr 1 930 000,- 

Det må påregnes noen merkostnader på drift i de barnehagene barna blir plassert. Dette 

forutsettes dekt inn av rammene for driftsbudsjettet som allerede er på Ilhaugen i dag.  

4. Utbygging      

For Buvika vil det i løpet av 2022 være byggeklart ca. 130 boenheter. Hvorav ferdigstilte 2022 

forventes ca. 30 og resterende innen 3 år. Dette gjelder områdene under 

Vedtatt plan: 

Sanna Østre 

Ølsholsmlykkja 

Planendringer: 

Skyssgorva 2 

Snøfuglia 

Nordlykkja  

5. Bruker- og innbyggerinvolvering    

Kommunestyret har bedt kommunedirektøren om å sikre bruker- og innbyggermedvirkning i 

saken om å avslutte leieforholdet med Ilhaugen allbrukshus SA. Innspillene skal vurderes og 

konkluderes. Videre skal innspillene tas inn i saken som forelegges Helse-, oppvekst- og 

kulturutvalget og Kommunestyret.  

Kommunedirektøren har startet arbeidet med brukermedvirkning gjennom dialog med foreldre 

på Ilhaugen, Oterhaugen og Hammerdalen barnehage. Videre vil innbyggermedvirkning sikres 

gjennom kommentarer som kommer inn på dette innspillsnotatet. 

Ut fra det som er kommet inn så langt kan det nevnes at en av styrkene med å avslutte 

barnehagedrift ved Ilhaugen er økonomisk gunstig for kommunen og at det fysiske leke- og 

oppholdsarealet i barnehagen ikke er egnet til barnehagedrift. Som svakheter med forslaget 



 
nevnes blant annet at muligheten til å velge en liten barnehage i Buvika faller bort. Videre er 

nærhet til en lokal barnehage av betydning. 

Alle innspill som kommer inn gjennom bruker- og innbyggermedvirkning vil bli gjennomgått, 

vurdert og konkludert for så å bli tatt inn i saksfremlegget til politisk behandling.  

 

 

 


