
Høringsnotat kommunal barnehagestruktur 

 

Dette høringsnotatet beskriver de utfordringer Brønnøy barnehage har med generelt synkende barnetall og færre søknader til 

de kommunale barnehagene. 

Tallene viser at det er en dramatisk nedgang i barnekullene fra 2016 til 2018. Fra august 2018 har Brønnøy barnehage en 

ledig kapasitet på 52 barn. I en slik situasjon er det relevant å vurdere om det er forsvarlig økonomisk å drive med den 

strukturen vi har i dag.  

 

I dokumentet er det skissert flere ulike forslag på løsninger som nå legges ut på høring. 

Alternativene skissert, varierer fra en struktur på 4 eller 5 hus. I enkelte forslag innebærer det flytting av forholdsvis mange 

barn, noe som kan være veldig krevende. 

Tidsperspektivet på en evt. strukturendring er i utgangspunktet 1. august, men dette vil bli krevende sett i forhold til at dette 

fordrer gode forberedelser og en prosess i forkant. Ferieavvikling i perioden vil også komplisere dette. 

 

Dokumentet inneholder også forslag på retningslinjer for overflytting av barn og personell ved evt. nedleggelse av et hus. 

 

Det er også en kort beskrivelse av barnehagebyggenes funksjonalitet og tilstand. 

 

Høringsperioden er 2 uker fra 9. mai- 23. mai.  Dokumentet ligger ute på kommunens hjemmeside. 

Høringssvarene sendes til Brønnøy kommune per epost: postmottak@bronnoy.kommune.no  

eller pr. brev til Brønnøy kommune, rådhuset, 8905 Brønnøysund innen 23. mai 

 

Høringsuttalelser vil bli tatt med i saken som skal behandles i kommunestyret 20. juni. 
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Barnetall og prognoser 

 

Barnehagesektoren i Brønnøy har en utfordring med nedadgående barnetall.  

Samlet sett har de 10 barnehagene en ledig kapasitet på 83 barn fra 1. august 2018. 

Tabellen under , viser hvor mye ledig kapasitet de ulike barnehagene har, og hvordan de er fordelt på små og store barn.  

Tallene angir kapasitet med tanke på arealet de disponerer. 

 

Kommunale  

Barnehager 

Små 

(0-3 år) 

Store 

(3-6 år) 

Private  

Barnehager 

Små 

(0-3 år) 

Store 

(3-6 år) 

Salhus 4 4 Kløvermarka 12 16 

Klokkargården 0 0 Barnetun 0 0 

Furutoppen 4 8 Fjellsøya 0 0 

Flaggstanghaugen 10 16 Sylteren 0 0 

Toftsundet 5 1 Soltun 1 2 

Totalt ledig 

kapasitet 

23 29   13 18 

 

Som tallene i tabellen viser har de kommunale barnehagene i Brønnøy fra 1. august 2018 en ledig kapasitet på 52 barn(23 

små og 29 store). Dette er en nedgang på 20 barn fra barnehageåret 17/18. I redusert foreldrebetaling utgjør dette 

ca.700.000,- i årsvirkning.  



Utviklingen av antall barn i kommunale barnehager 

  

14/15: 285 

15/16: 246 

16/17: 241 

17/18: 228 

18/19: 208 

 

 
 

Barneprognosene viser en betydelig nedgang i antall fødte barn fra 2016 og 2017. 

Tall fra helsestasjonen viser at det i 2018 er det født 12 færre barn pr. april enn på samme tid i 2017(15-27). Hvis den 

prognosen holder seg ut året, vil antall barn født i 2018 være ca. 50 stk. 

Med tanke på denne nedgangen, er det aktuelt og relevant å vurdere struktur i de kommunale barnehagene for å møte denne 

tendensen. 

Barne- og elevprognose for Brønnøy

Høst 2018
Utarbeidet 02.10.2017 (basert på folkereg 0-6 år pr 01.08.2017, og GSI høst 2017)

BHG SKOLE

Fødselsår 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Klassetr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 skole

sum endr

Krets:

BBU 26 32 24 35 33 150 -11 34 28 28 40 28 37 27 31 52 43 348

Salhus 29 29 27 42 35 162 5 32 44 47 53 44 49 42 44 40 52 447

Velfjord 7 4 14 10 12 47 1 7 9 6 8 6 11 5 10 11 12 85

Torgøyan 4 12 16 12 15 59 4 8 16 21 25 8 13 8 0 0 0 99

Trælnes 2 2 3 2 5 14 2 1 6 4 1 5 2 3 2 0 3 27

Sum 68 79 84 101 100 432 1 82 103 106 127 91 112 85 87 103 110 1006



 

Alternative løsninger 

En inntektssvikt på 700.000,- i årsvirkning må kompenseres  Brønnøy barnehage i alle alternativene. 

 

Disse beregningene er gjort på med utgangspunkt i; 

 Den nye pedagog- og bemanningsnormen  

 Kapasitet i avdelingene utfra arealnorm 

 De faste stillingshjemlene vi har pr dags dato 

 Det faktiske antall barn som er tatt inn i Brønnøy barnehage fra 1.8.2018 

 

Alternativ Behov 

 

Antall barn 

som flyttes 

Kommentarer og vurderinger 

0 a 
 

Dagens struktur 

Behov for 1 pedagog 

«Overskudd» på 2 

assistenthjemler 

Ingen barn 

flyttes 

Opprettholder 5 hus.  

Kostnad: en pedagog pluss tapt inntekt: 1.300.000 kr. 5/12 

virkning for 2018, helårsvirkning for 2019. 

Alternativt: Nedbemanne to assistentstillinger for å 

kompensere ca 900.000 kr. 

Pedagogisk: Mange små barnegrupper. 

Lov og Forskrift: OK 

0b   Som 0a. 

En beslutning om framtidig struktur tas i forbindelse med 

budsjettarbeidet for 2019. Dette vil samtidig gi foreldrene 

mulighet til å gjøre sine valg basert på denne beslutningen. 

Da har vi også oppdaterte barnetall for 2018. 

 

 

 



1  
Dagens struktur, 

men felles styrer 

Flaggstanghaugen 

og Toftsundet 

«Overskudd» på 2 

assistenthjemler 

Ingen barn 

flyttes 

Opprettholder 5 hus  

Kostnad: Tapt inntekt må kompenseres, alternativt 

nedbemanne to assistentstillinger. 

Lov og Forskrift: Kan bli utfordret  på lovligheten med 

felles styrer i 2 barnehager. Det er åpning for unntak for 

styrer i hver barnehage, men den totale styrerressursen kan 

ikke svekkes.  

Kan løses med å vurdere barnehageleder- og styrerressurs i 

sammenheng.  

Denne løsningen bør eventuelt være et forsøk for ett år.  

Pedagogisk: Mange små barnegrupper 

2  

Legge ned 

småbarnsavdeling 

Flaggstanghaugen 

– flytte barn til 

Toftsundet, Salhus 

og Furutoppen 

 

«Overskudd 0,4 

pedagog» 

 

5 småbarn 

flyttes. 

4 får 

oppstartstilbud 

i annen 

barnehage. 

3 overføres til 

storavdeling  

Opprettholder 5 hus. 

Kostnad: Tapt inntekt må kompenseres. 

Nedleggelse av avdeling Spurven i Flaggstanghaugen; 4 

små barn til Furutoppen, 2 til Toftsundet, 3 til Salhus og 3 

internt til søskengruppe Flaggstanghaugen. 

Pedagogisk: få overflyttinger. 

Lov og Forskrift: OK 

3  
Nedleggelse av 

Toftsundet 

Det «går opp» med de 

assistenthjemlene vi har. 

«Overskudd» på 1,4 

pedagoger. 

26 barn flyttes 4 hus. 

Kostnad: Tapt inntekt kan kompenseres med å 

nedbemanne pedagogressurs. Kan løses med vakanse. 

Nedleggelse av Toftsundet vil gi et redusert tilbud i bygda. 

Det vil ikke være plass i Fjellsøya til alle som hører til i 

skolekretsen. 

Pedagogisk: Krevende å flytte så mange barn. Foreldrene 

føler stor tilhørighet til barnehagen. 

Flere barn og voksne i avdelingene, mer robust mot fravær. 



Barnehagen er ikke fysisk utformet som barnehage, og 

driftes i et bygg kommunen leier. Husleie er  på ca. 

300.000,-. 

Lov og Forskrift: OK 

 

 

 

4  
Nedleggelse av 

Salhus bh 

«Overskudd» på 1 

pedagog og 3,6 assistent 

43 barn flyttes 4 hus. 

Kostnad: Tapt inntekt kan kompenseres med vakanse 

pedagog, og noe nedbemanning assistent. 

Teoretisk kan det flyttes 6 små barn til Furutoppen og 5 til 

Toftsundet.  

18 store barn kan flyttes til avdeling Måsungan i 

Flaggstanghaugen og ytterligere 6 for å fylle avdelingene 

Hvitveisen og Firkløveren. De resterende 8 store barna er 

det plass til i Furutoppen(Krabben). 

Totalt er det med dette forslaget 43 barn som flyttes til 3 

andre barnehager. 

Pedagogisk: Krevende å flytte så mange barn. Foreldrene 

føler stor tilhørighet til barnehagen. Barnehagen er fysisk 

utformet til barnehagedrift. 

Flere barn og voksne i avdelingene, mer robust mot fravær. 

 

Brønnøysund sentrum har fortsatt 4 barnehager, 5 hvis vi 

regner med Kløvermarka BH. Slik sett er tilbudet i byen 

forholdsvis godt og variert. 

Salhus skole har arealmangel både når det gjelder rom og 

uteareal. Ved en evt. nedleggelse av Salhus barnehage kan 



skolen ta dette i bruk for sine elever. 

Reduksjon i kostnad for eiendom, reinhold/vaktmester 

265.000,-. Ingen reduksjon hvis Salhus skole tar over 

lokalene. 

 

Lov og Forskrift: OK, men særdeles krevende 

5  
Samkjøring av  

Flaggstanghaugen 

og Furutoppen 

Økt assistentbehov på 

0,2 stilling 

10 barn flyttes Det er ikke plass i Furutoppen eller de andre kommunale 

barnehagene for å ta i mot så mange store barn fra 

Flaggstanghaugen at barnehagen kan legges ned. 

12 små barn i Flaggstanghaugen – kan teoretisk flyttes til 

de 3 andre barnehagene. Det vil frigjøre en pedagog, men 

kreve 1 assistent. 

En mulighet er nedleggelse av Hvitveisen(stor) og overføre 

6 store barn til Furutoppen avdeling Krabben og 4 til 

Salhus avdeling Sol. Kostnad: Tapt inntekt må 

kompenseres samt økt ressurs på 0,2 assistent. 

Variantene beskrevet har liten økonomisk effekt  

Pedagoisk: Løsningen vil gjøre Flaggstanghaugen mindre 

og mer sårbar.  

Lov og Forskrift: OK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retningslinjer for flytting av barn ved eventuelle nedleggelse. 

 

 

1. Foresatte setter opp en prioritert liste hvor de ønske barnet flyttet. 

2. Barn med spesielle behov har prioritet. 

3. Det prioriteres at søsken skal kunne gå sammen. 

4. Andre hensyn som foresatte mener kan være relevant for prioriteringen. Vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

 

 

Retningslinjer for flytting av personell ved eventuell nedleggelse 

1. Tas hensyn til at barn som flyttes «får med seg» kjente voksne så langt det er mulig. 

2. Barnehagenes behov for kompetanse og sammensetning. 

3. Personalets egne ønsker. 

4. Overflyttingene drøftes med tillitsvalgte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beskrivelse av byggene 

 

 Furutoppen barnehage; Brønnøy kommunes nyeste barnehagebygg som er satt opp etter gjeldende standarder, 

velfungerende tekniske anlegg og teknologi, materialer og teknologi som gir tilfredsstillende inneklima, akustikk, 

hygieniske forhold mv. Universelt utformet. 

 

 Salhus barnehage; Bygd som barnehage. Bygningsmassen vesentlig påkostet de siste to år. Nye vinduer med 

solskjerming, nye inneklimavennlige og renholds-vennlige gulvbelegg, akustikk-tiltak, nye dører, nytt kjøkken med 

hvitevarer iht. til krav og anbefalinger, nytt ventilasjonsanlegg og oppgradert oppvarming. Oppgradering og 

vedlikehold for 2.000.000,- over en kort tidsperiode. Bra tilgang for bevegelseshemmede.  

 

 Flaggstanghaugen barnehage; Bygd som barnehage. Bygningsmassen vesentlig påkostet de siste to år. Nye renholds-

vennlige og inneklimavennlige gulvbelegg, nytt hoved-kjøkken samt nye avdelingskjøkken med hvitevarer, nye 

innerdører med glass for åpenhet, ny belysning, nytt ventilasjonsanlegg og oppgradert oppvarming. Oppgradering og 

vedlikehold for 2.000.000,- de siste to år. 

 

 Toftsundet barnehage; Eldre ungdomshus/grendelokale.  Eldre lokaler som ikke er direkte tilpasset barnehagedrift, 

utfordringer med inneklima og dårlig akustikk over lengre tid som huseier har forsøkt å imøtekomme ved tiltak. 

 

 Klokkargården barnehage; Bygd som barnehage. Noe kommende behov for oppgradering og vedlikehold de neste 

årene. 

 

 

 

 


