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SÆRUTSKRIFT - UTREDNING AV MULIG
PLASSERING AV NY BARNEHAGE PÅ TOLGA
Arkivsak: 16/794
Saksnr.
77/16

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
27.10.2016

Utskrift sendes til:
Vedlegg:
Utredning av mulig ny felles barnehage i Tolga sentrum
Andre dokumenter i saken:
10.08.2016 SVAR - VS: TILBUD PÅ PLANARBEID_UTREDNING AV MULIG
PLASSERING AV NY BARNEHAGE PÅ TOLGA
09.08.2016 VS: TILBUD PÅ PLANARBEID_UTREDNING AV MULIG PLASSERING
AV NY BARNEHAGE PÅ TOLGA
28.09.2016 TILBAKEMELDING OM MULIG NY FELLES BARNEHAGE I TOLGA
SENTRUM
Saksopplysninger:
Som en del av budsjett 2016 ble det vedtatt å utrede en ny mulig barnehage i Tolga sentrum og
at dette skulle skje gjennom komitejobbing basert på trepartssamarbeidet.
Følgende mandat ble vedtatt:
 Utrede mulig ny felles barnehage i Tolga sentrum
 Arbeidet organiseres gjennom jobbing i en komite
 Komiteen settes sammen for dekke trepartssamarbeidet
 Tidsfrist 1.september 2016
Sammensetning av komiteen:
 2 politikere: Marit E. Hulbækmo (leder), Randi Ane Storhaug (vara Øistein Aasen)
 2 tillitsvalgte: Silje Moen, Hild Tove Tollan
 2 fra administrasjonen (oppnevnes av rådmannen): Kristin W. Kokvoll, Astrid Moen
(sekretær)
 Ordfører og rådmann har møte- og talerett i komiteen
Det ble på et tidspunkt behov for å tydeliggjøre komiteens mandat og oppdrag. Det ble gjort
og følgende ble presisert i forhold til oppdrag og mandat:
 Utredet ny felles barnehage med grovt kostnadsforslag
 Eventuell ny felles barnehage skal lokaliseres i Tolga sentrum. Det vil si mellom Tolga
bru og jernbaneovergangen
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Eventuell ny felles barnehage skal gi muligheter for synergier og samhandling med
Tolga skole
Eventuell ny felles barnehage må oppfylle de krav som settes til areal både ute og inne

Bakgrunn for å igangsette dette arbeidet kan oppsummeres med blant annet følgende:
Utfordringsbilde viser at Tolga kommune må ta grep i forhold til befolkningsutvikling og
sammensetning, økonomiske rammebetingelser, krav om å optimalisere ressursutnyttelsen,
også personalmessig.
Tolga kommune ønsker å være en aktiv skole- og barnehageeier som bidrar til positiv utvikling
av barn og unges oppvekst, og ha en helhetlig verdiforankring og en klar retning for oppvekst i
Tolga.
Gjennom jobbingen med styringsplattform for Oppvekst ble følgende føringer lagt:
Plattformen la stor vekt på det faglige innholdet – skape en felles og helhetlig verdiforankring
og en klar retning for oppvekst i Tolga
Tettere samarbeid mellom barnehage, skole og kulturskole – men ikke skolestrukturdebatt
-Vingelen skole - og barnehage
-Tolga skole/Tolga kulturskole
-Felles barnehage i Tolga sentrum (Lyngbo/Knutshauåen)
Det er behov for å se nærmere på samlokalisering av barnehagene i Tolga sentrum.
-Dette vil gi lokaler som er bedre tilpasset dagens behov, og vil samtidig gi et større
fagmiljø.
-Utredning av nye lokaler for barnehagene i Tolga sentrum bør se på om beliggenheten
skal være i nærheten av Tolga skole, mht. ressursutnyttelse.
Som et bakteppe ligger også organisasjonsutviklingsprosjektet: Tolga kommune 2020 –
Robust og bærekraftig for framtiden. Her har man følgene målsettinger og føringer:
Bærekraftig: Innebærer at man har evne til å omstille seg i forhold til endrede behov og krav.
Det være seg i forhold til tjenesteproduksjon eller forvaltningsmessige forhold. Det innebærer
også at man skal sikre mindre sårhet og en mer optimal bruk av de menneskelige og
økonomiske ressursene kommunen besitter
Tenke langsiktig – prøve å se hvilke utfordringer kommunen vil få framover – mindre midler
fra staten
-Synkende folketall – barnetall
-Oppvekst som en sektor
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Fokus på følgende kriterier:
-Kompetanse
-Kvalitet og ønsket standard
-Systemer – herunder teknologi
-Synergier på samarbeid, og samhandling (gevinstrealisering)
-Minsket sårbarhet, økt stabilitet både menneskelig og økonomisk
Saksvurdering:
Vi mener at komiteen har kjørt og gjennomført en god og omfattende prosess. I prosessen med
barnehagene har det blitt avdekket ulikt syn knyttet mot hvor en eventuell ny barnehage skal
ligge. Komiteen står imidlertid samlet om at en ny felles barnehage er positivt både for barna,
ansatte og lokalsamfunnet som helhet.
Grunneieren som grenser mot kommunens eiendom har foreløpig signalisert at han ikke er
interessert i å selge grunn i forhold til en ny barnehage. Dette er informasjon som har
kommet frem etter at komiteen formelt sett avsluttet sitt arbeid. Teknisk sett kan en bygge i
området uten å øke arealet, noe som betyr at det må utnyttes mest mulig optimalt. Flere av
komitemedlemmene er opptatt av at dette kan føre til en forringelse av uteområdet, og at det
ikke vil gi de samme mulighetene som eksisterende uteområder i de to barnehagene gir i dag.
Komiteen vil som oppsummering peke på følgene forhold som positive og sentrale i forhold til
en eventuell bygging av en ny barnehage:


Lokaler og beliggenhet
o Nye lokaler som er bedre tilpasset dagens behov – både for barn og ansatte –
oppholdsrom, arbeidsrom
o Lokaler og uteområde som vil ha universell tilpasning – slik at alle mennesker skal
kunne bruke det på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger
eller hjelpemidler
o Det må legges vekt på å få til et spennende og utfordrende uteområde for barn –
tilrettelegge for bakker – fysisk utfoldelse
o Uteområde som vektlegger sikkerhet mht. gjerde rundt barnehagen
o Barnehagen vil ligge lengre unna dagens turområder / lavvoer – men et nærområde
som vil gi nye og andre muligheter – for eksempel nærhet til Dølmotunet,
Ivarsskogen



Tilrettelegge for en god oppvekst for alle barn i Tolga-samfunnet
o Skape felles identitet – tilhørighet - barn skal få utvikle seg i trygge og stimulerende
omgivelser, finne venner, leke og lære
o Felles opplevelser og erfaringer til alle barn i førskolealder
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o Inkludere alle – støtte barns lek og fremme gode relasjoner mellom barna, slik at
man unngår at noen faller utenfor leke- og læringsfellesskapet i Tolga samfunnet
o Forskning viser at barn som går i grupper der foreldrene kjenner hverandre godt,
presterer bedre både faglig og sosialt


Synkende barnetall
o Tolga sentrum har synkende barnetall
o Med færre barn vil det bli vanskeligere å finne jevngamle venner - lekekamerater
o Selv om fire avdelinger samles, vil barnehagen være liten – pr. dags dato vil ikke
fire avdelinger være fylt opp (kan variere fra år til år)



Forutsigbarhet – både for barn, foreldre og ansatte
o Barnehage med god kvalitet som er tilgjengelige for alle – uavhengig av familiens
sosiale, økonomiske eller kulturelle bakgrunn – uavhengig av varierende barnetall
o Finne venner – noen å leke med
o Tilfredsstiller pedagognormen bedre – økt pedagog tetthet
o Stabilitet blant de ansatte, og de ansattes arbeidsforhold
o Barna forholder seg til de samme ansatte gjennom hele barnehageåret (jfr.
sammenslåing sommer)



Økonomisk gevinst
o En barnehage gir større muligheter for innsparing både mht. personal, driftsutgifter,
innkjøp – langsiktig tenkning
o Ved permisjoner, fravær, møter/kurs eller evt. videreutdanning er det større
muligheter for innsparing av personal når barnegruppa ikke er fulltallig



Faglig gevinst – større fagmiljø
o Samle fagkompetansen – bedre kvalitet
o Felles fokus på innholdet som skal prege barnehagehverdagen
o Utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet
o Muligheter for tettere samarbeid mellom avdelingene for de minste, og for de
største



Synergi effekt
o Skape en felles og helhetlig verdiforankring og en klar retning for oppvekst i Tolga
o Tettere faglig samarbeid med skole og kulturskole
o Tettere samarbeid med skole og kulturskole – benytte lokaler (basseng, gymsal,
bibliotek, musikkrom)
o Overgang fra barnehage til skole – for å sikre god overgang fra barnehage til skole.
Det vurderes å lovfeste skolens og barnehagens plikt til å samarbeide om dette (Jfr.
Stortingsmelding nr.19 Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen)
o Barna vil få en mykere overgang til skolen – kjennskap til skolen gir større trygghet
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o Tettere samarbeid for barn med spesielle behov – gir lettere overganger – voksne
som arbeider på tvers av virksomheter
o Samarbeid mellom barnehage og SFO – ansatte som samarbeider
Komiteen vil anbefale at man starter en prosess i forhold å realisere en ny barnehage og at den
legges i nærhet/tilknytning til Tolga skole.
En ny barnehage i Tolga sentrum vil være et viktig bidrag til oppvekstmiljøet, det flerkulturelle
Tolga og den totale samfunnsutviklingen i Tolga kommune.
Innstilling:
1. Vedlagt rapport - barnehageutredning tas til orientering
2. Det startes en prosess i forhold til å realisere en ny felles barnehage og at den legges i
nærhet/tilknytning til Tolga skole.
3. Komiteen forutsetter at dagens standard i forhold til uteområdene i de eksisterende
barnehagene ikke forringes ved å plassere en ny felles barnehage i nærhet/tilknytning til
Tolga skole.
Kommunestyret behandlet saken i møte 27.10.2016 :
Forslag fra Gudny H Bakken, SV;
«Saken utsettes for å utrede flere alternativer for felles barnehage og hvis ny barnehage ved
Tolga skole skal være et alternativ, må kommunen først inngå forhandlinger med eier av
Ivarsgarden om kjøp av grunn mot Tolga skole»
Forslag fra Gudny H Bakken satt opp mot rådmannens forslag; Forslag Gudny H Bakken falt
med 12 mot 3 stemmer.
Forslag fra Kjell Dalløkken, SV;
«Pkt 1, som rådmannens innstilling,
Nytt pkt 2: Det startes en prosess i forhold til å realisere en ny felles barnehage. I den videre
prosessen må det fremkomme hvilke kostnader det vil ha å utbedre en av dagens barnehager til
en ny felles barnehage.
Nytt pkt 3: Kommunestyret forutsetter at dagens standard i forhold til uteområde i de
eksisterende barnehagene ikke forringes ved utbygging av ny barnehage. «
Avstemning;
Pkt 1 i rådmannens innstilling; Enstemmig vedtatt.
Pkt 2. Rådm.innst mot Kjell Dalløkkens forslag; Rådm.vedtatt med 8 mot 7 stemmer
Pkt 3. Rådm.innst.mot Kjell Daløkkens forslag; Rådm.vedtatt med 8 mot 7 stemmer

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2016:
1. Vedlagt rapport - barnehageutredning tas til orientering
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2. Det startes en prosess i forhold til å realisere en ny felles barnehage og at den legges i
nærhet/tilknytning til Tolga skole.
3. Komiteen forutsetter at dagens standard i forhold til uteområdene i de eksisterende
barnehagene ikke forringes ved å plassere en ny felles barnehage i nærhet/tilknytning til
Tolga skole.

