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1 Barnehagens betydning og samfunnsmandat 

1.1 Lovgrunnlag og samfunnsmandat 
Barnehagene er en del av utdanningsløpet, underlagt Kunnskapsdepartementet, og driften er 
regulert i Lov om barnehager med tilhørende forskrifter.  
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, 
jfr. Lov om barnehager § 1, Formål. Det heter videre i denne paragrafen bla.: «Barna skal få 
utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 
og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.» 
Barnehagelovens § 2 beskriver barnehagens innhold. Her heter det blant annet: «Barnehagen 
skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse 
og meningsfylte opplevelser og aktiviteter…Barnehagen skal ha en helsefremmende og en 
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller..» Barnehagens innhold 
utdypes videre i Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagen 
skal bygge på et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I 
tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens 
læringsmiljø. De sju fagområdene er: kommunikasjon, språk og tekst - kropp, bevegelse og 
helse - kunst, kultur og kreativitet - natur, miljø og teknikk - etikk, religion og filosofi - 
nærmiljø og samfunn – antall, rom og form. 

1.2 Barnefamilienes behov og barns oppvekstvilkår 
Barnehagen skal fylle mange roller. Foruten å være en god og fleksibel velferdsordning for 
familien skal den også være en god barndomsarena og det første frivillige trinnet i 
utdanningen.  
Forskning viser at førskoletiltak rettet mot barn fra vanskeligstilte familier har betydelige 
positive virkninger på kort og lang sikt. Tiltakene fører til at barna presterer bedre på skolen, 
samt at flere fullfører videregående skole og lykkes i arbeidsmarkedet. I NOU 2009:10 
Fordelingsutvalget heter det at etter familien er barnehagen antagelig den viktigste omsorgs-, 
leke og læringsarena for norske barn i førskolealder. Særlig har den økende yrkesdeltagelsen 
blant småbarnsmødre gjort barnehagen til et viktig supplement – og til dels erstatning- for 
familiens omsorg og læring. (Finansdepartementet, Vedlegg 2 Tidlig læring og sosial 
mobilitet) 
St.mld. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring, viser til at barnehagens betydning for barns 
utvikling og læring er dokumentert både i internasjonal og norsk forskning. I stortings-
meldingen fremheves at det er en samfunnsøkonomisk gevinst å satse på barnehager av god 
kvalitet som et tidlig forebyggende tiltak for å forhindre behovet for kompenserende tiltak 
senere, pkt. 2.1. 
Gode barnehager bidrar til å gi alle barn like muligheter og til å utjevne sosiale ulikheter. I 
dagens flerkulturelle samfunn er barnehagen en arena som har fått stadig større betydning for 
å kunne gi alle barn like muligheter uavhengig av kulturell bakgrunn. Evalueringen av forsøk 
med gratis kjernetid i barnehager i Oslo (Sluttrapport, Fafo-rapport 2014:44) viser at jo 
tidligere minoritetsspråklige barn begynner i barnehage, jo bedre språkutvikling har de, og jo 
bedre resultater får de på skolen.  
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2 Lovgrunnlag og økonomi 

2.1 Rett til barnehageplass 
Fra 2009 har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass hatt rett til plass i barnehage fra august. Denne retten ble utvidet til også å 
gjelde barn født i september og oktober ved endringer i Lov om barnehager, § 12 a fra og med 
hovedopptak 2016-2017.  
Retten til barnehageplass knyttes til opptak i den måneden som barnet fyller tre år og 
forutsetter at det er søkt innen angitt frist. For å kunne oppfylle denne retten må kommunen 
må ha noe ledig kapasitet i barnehagene utover høsten.  
Det er grunn til å tro at retten til barnehageplass gradvis vil omfatte flere og flere barn.  

2.2 Tilskudd til private 
Private barnehager finansieres gjennom kommunale tilskudd til drift og kapital, samt 
foreldrebetaling. Fra 1.1.16 er det Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager som 
gir retningslinjene for fastsetting av kommunal sats for tilskudd og beregning av tilskudd til 
den enkelte private barnehage. Driftstilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære 
driftsutgifter i kommunale barnehager hentet fra regnskap to år tilbake, mens kapitaltilskudd 
gis etter en nasjonal sats.  
Ettersom satser for driftstilskudd til private er knyttet direkte til utgifter i kommunale 
barnehager vil enhver økning eller reduksjon i netto driftsutgifter i kommunale barnehager få 
virkning for satsene for tilskudd til private. En bør derfor legge vekt på at de kommunale 
barnehagene kan tilby barnehageplasser av god kvalitet på en kostnadseffektiv måte.  

2.3 Statlige moderasjonsordninger 
Det fastsettes en nasjonal maksimalsats for foreldrebetaling for en barnehageplass. I forskrift 
om foreldrebetaling, § 3, angis dessuten en rekke moderasjonsordninger som skal bidra til at 
alle barn skal kunne få nytte av et barnehagetilbud uavhengig av foreldrenes økonomi.  
Det skal gis 30- 50 % søskenmoderasjon, og ingen skal måtte betale mer enn 6 % av den 
samlede inntekt i husholdningen for en barnehageplass. Sommeren 2015 ble det innført 
søknadsbasert gratis kjernetid for 4- og 5 åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, og 
ble fra 1.8.16 også gjeldende for 3- åringer.  
Slike moderasjonsordninger må vi forvente at vil føre til at flere og flere søker barnehageplass 
for sine barn.  
En eventuell endring i, eller avvikling av kontantstøtte vil også kunne få følge for hvor stor 
andel av de minste barna som vil søke barnehageplass.  
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3 Premisser og anbefalinger 

3.1 Barnehage i alle tettsteder 
Barnehagelovens § 8 fastslår kommunens plikt til å tilby plass i barnehage til barn under 
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Det heter videre at utbyggingsmønster og 
driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.  

3.1.1 Kommuneplanens føringer 
I gjeldende kommuneplan (2013-2029) vises til at lovfestet rett til barnehageplass for 
aldersgruppen 1-5 år gjør at Nannestad kommune bør ha nær 100 % dekning i denne 
aldersgruppen. I denne planen forventes et behov for rundt 250 nye plasser mot 2029.  
Gjeldende kommuneplan peker videre på at det er viktig å opprettholde et kommunalt 
barnehagetilbud på ca. 44 % og et kommunalt barnehagetilbud i alle fire tettsteder. Dette 
begrunnes i ønsket om å ivareta mangfold og valgmuligheter i tilbudet. Det pekes også på 
viktigheten av å drive forholdsvis store barnehager med effektiv ressursutnytting for å holde 
kostnadsnivået på et forholdsvis lavt nivå i hele barnehagesektoren i kommunen.   

3.1.2 Oppgavefordeling mellom kommunen og private. 
Det er den enkelte eier som står ansvarlig for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende 
lover og regelverk, jfr. § 7 i barnehageloven. 
Kommunen er barnehagemyndighet og har godkjennings- og tilsynsansvar for alle 
barnehagene i kommunen, uavhengig av eierform. Kommunen har videre plikt til å tilby plass 
i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, Jfr. Lov om 
barnehager, § 8. Kommunen skal i henhold til § 12 i barnehageloven legge til rette for en 
samordnet opptaksprosess for alle godkjente barnehager i kommunen.  
Pr 15.12.2015 hadde 85 % av alle barn i alderen 1-5 år plass i barnehage i kommunen, 44,4 % 
av disse hadde plass i kommunal barnehage. Gjeldende kommuneplan viser til at det er viktig 
å opprettholde et kommunalt tilbud på et visst nivå da dette ivaretar et mangfold og valg-
muligheter i tilbudet.  
Kommunen er forpliktet til å gi driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager 
godkjent før 1.1.2011, jfr. § 14 i barnehageloven. For barnehager som søker godkjenning etter 
dette tidspunkt avgjør kommunen etter eget skjønn hvorvidt en skal gi kommunalt tilskudd 
eller ei. Det kommunale skjønnet knyttes til kommunens plikt til å tilpasse utbyggingsmønster 
og driftsformer til lokale forhold og behov.  
Kapitaltilskudd gis etter statlige satser, mens driftstilskudd gis etter satser beregnet på 
bakgrunn av regnskap i kommunale barnehager for to år tilbake, jfr. Forskrift om tildeling av 
tilskudd til private barnehager. Ved å opprettholde en forholdsvis stor andel kommunale 
barnehageplasser vil en derfor ha størst mulig kontroll over utgiftene og kvaliteten i 
barnehagesektoren.  

3.2 Fleksibilitet og kostnadseffektiv drift 
Foreldre kan fritt søke barnehageplass i sin bostedskommune eller i andre kommuner. 15-20 
barn bosatt i Nannestad har de senere årene benyttet seg av barnehageplass i private 
barnehager i andre kommuner. I henhold til Forskrift om tildeling av tilskudd til private 
barnehager refunderer Nannestad utgiftene til disse plassene etter statlig sats.  
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Tilsvarende har det vært 3-6 barn bosatt i andre kommuner, som Nannestad mottar refusjon 
fra, da disse har plass i privat barnehage her.  
Når kommunen skal beregne behovet for barnehageplasser i kommunen, må den ta høyde for 
at alle barn bosatt i kommunen søker barnehageplass her.  
Det er regjeringens mål at kommunene skal legge til rette for økt fleksibilitet i barnehage-
opptaket slik at flere kan få plass på det tidspunktet de ønsker, dvs. flere barn bør kunne tilbys 
plass ved suppleringsopptak i løpet av året. Dette medfører at kommunen må planlegge sin 
kapasitet i forhold til å ha ledige plasser å tilby til disse barna gjennom hele barnehageåret. 
Telemarksforskning har foretatt analyser av betydningen av barnehagens størrelse for kostnad 
pr plass i barnehagene. I 2008 (TF-rapport nr. 243) identifiserte de en kostnadsoptimal 
barnehagestørrelse på 61 alderskorrigerte heltidsplasser. De har foretatt nye analyser i 2014 
(TF-rapport nr. 379), og her problematiseres flere komponenter som påvirker kostnads-
effektiviteten. Dette gjelder bl.a. forholdet mellom små og store barn, og antall barn pr 
gruppe.  
I rapporten fra 2014 finner de ikke å kunne identifisere en kostnadsoptimal størrelse på 
barnehagene. De fant imidlertid at en barnehage med 20 plasser trolig vil spare mer pr plass 
på å bli større enn en barnehage med 60 plasser. Det heter i oppsummeringen i TF-rapport nr. 
379 at det finnes signifikante stordriftsfordeler, men at disse er svake, og klart svakere enn 
funn i tidligere studier. Telemarksforskning viser til at det store flertallet av barnehager er 
såpass effektivt organisert at variasjonen i størrelse ikke lenger har særlig betydning.  

3.2.1 Barnehage og barneskole - basistilbudet i tettstedene 
For å lette hverdagen til småbarnsforeldre, samt å legge til rette for at små barn tidlig får 
venner i nærmiljøet som de senere vil møte i skolen er det ønskelig å kunne tilby barnehage-
plass i en barnehage i den skolekretsen de tilhører. Det finnes i dag en kommunal barnehage i 
hvert tettsted. Det må vurderes om det fortsatt er tjenlig å opprettholde et kommunalt tilbud i 
Kringler-Slattum, dersom det forhindrer at det kan opprettes en privat barnehage av riktig 
størrelse og god kvalitet.  
Det er naturlige svingninger i behov fra år til år også innenfor hver skolekrets. For å kunne 
imøtekomme skiftende behov må det legges til rette for å ha noe reservekapasitet på 
strategiske punkter i kommunen, for eksempel langs naturlige pendlerruter. Holter og 
Nannestad sentrum peker seg ut som aktuelle områder for å inneha reservekapasitet. Det har i 
flere år vært barn fra Maura som har fått sitt barnehagetilbud i Nannestad sentrum. På samme 
måte er det mange barn tilknyttet Kringler-Slattum krets som har barnehageplass i Holter.  
Dette har erfaringsmessig fungert bra for barn og foreldre. 
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3.3 Dimensjoneringsgrunnlag 

3.3.1 Befolkningsvekst barnehagealder mot 2030 
Nannestad kommune benytter SSBs befolkningsframskrivinger i sitt planarbeid knyttet til 
dimensjonering av infrastruktur og tjenestebehov. 
Tabellen over viser 
hvordan SSBs 
tidligere prognoser 
(mellomalternativet 
MMMM) har slått til 
for innbyggere i 
barnehagealder. 
Prognosen fra 2005 
lå lavt i forhold til 
den faktiske 
utvikling i perioden 
fra 2009 til 2014, 
men traff 
forbausende bra for 
året 2016. (8 flere 
barn enn det 
offisielle folketall). 
Prognosen fra 2011 var mer optimistisk enn den faktiske utvikling. Prognosen fra 2016 gir 
derfor et noe lavere barnetall fram mot 2030. 

3.3.2 Framtidig befolkningsvekst i kommunesenteret og øvrige tettsteder 
Gjeldende kommuneplan legger til grunn at det årlige boligbyggebehov ligger på ca. 100 
enheter, noe som innebærer en årlig folketilvekst på rundt 240 personer. 
Kommuneplan har som føring 40 % av boligbyggingen skal skje i Nannestad sentrum, mens 
de øvrige tettstedene (Maura, Åsgreina og Eltonåsen) er hver tiltenkt 20 % av den samlede 
boligbyggingen. 
Føringene fra den regionale plan for areal og transport i Oslo og Akershus innebærer derimot 
at 80 % av ny boligutvikling skal skje i og rundt kommunesenteret, mens øvrige tettsteder 
samlet kan få 20 % av ny boligbygging. 
Imidlertid vil det ta en viss tid før denne endringen vil få utslag i boligbyggingen, da det vil 
være adgang til å utvikle de regulerte boligområder som forutsatt. Dette innebærer at vi kan 
forvente at de tre øvrige tettstedene vil få en andel av boligbyggingen som langt overskrider 
den samlede kvote på 20 %. Retningslinjene i den regionale planen vil først slå inn ved 
endring av kommuneplanens arealdel og varsel om regulering av uregulerte boligområder i 
gjeldende kommuneplan. 
For Nannestads vedkommende vil de største endringer merkes ved at vårt mest populære 
utbyggingsområde, Maura, vil kunne få statlig pålagte begrensninger for den videre vekst. 

3.4 Dekningsgrad mot 2030 

3.4.1 Andel barn 1-5 år i barnehage 
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Nannestad har en lavere andel 
barn i alderen 1-5 år som går i 
barnehage enn gjennomsnittet 
for Akershus fylke. Dette 
påvirker behovet for utbygging 
av barnehager. 
I 2009 hadde 88,9 % av barn i 
alderen 1-5 år plass i barnehage, 
mens andelen er sunket til 85,0 
% i 2016. Én mulig årsak til 
denne nedgangen kan være at et 
større antall barn i Nannestad går 
i barnehage i en annen 
kommune. 
Det er for tiden overkapasitet i 
flere av kommunene på Øvre Romerike, noe som fører til økt konkurranse om å fylle opp 
plassene. For å hindre «eksport» av barnehagebarn til andre kommuner må Nannestad sikre at 
vi har barnehager av god kvalitet og at de er lokalisert slik at våre barnehager blir førstevalget 
for våre innbyggere. 

3.4.2 Behov for barnehageplasser ved SSBs prognosealternativ HHMH 
For å ha en buffer knyttet til sosial infrastruktur, velger Nannestad kommune å benytte det 
høye alternativet HHMH for å dimensjonere det framtidige behov for kapasitet knyttet til våre 
tjenester. Dette vil være særlig aktuelt for barnehager da endringer i barnetallet kan variere 
sterkt fra år til år, mens kommunens plikt til å tilby barnehageplass utvides. 
I Nannestad har per dato 85,0 % 
av innbyggerne i alderen 1-5 år 
plass i barnehage. I Akershus 
fylke sett under ett er deknings-
graden på 91,8 %. Antall plasser 
vil være større enn antall barn da 
hvert av barna i alderen under 3 
år opptar 2 plasser. 
Tabellen til høyre viser utslaget 
for antall barnehageplasser ved 
SSBs prognosealternativ 
HHMH.  
Gitt dagens dekningsgrad vil 
behovet i 2030 være på 1.005 
plasser, mens behovet øker til 
1.116 dersom vi legger samme 
dekningsgrad som fylket til grunn. 
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3.4.3 Behov for barnehageplasser ved SSBs prognosealternativ MMMM 
Antall innbyggere i 
barnehagealder er sterkt 
avhengig av den generelle 
befolkningsveksten i kommunen. 
Figuren til høyre viser behovet 
for barnehageplasser dersom 
SSBs middels prognosealternativ 
slår til. 
I 2030 vil plassbehovet ved 
dagens dekningsgrad ligge på 
874 dvs. 159 færre plasser. Ved 
dekningsgrad lik Akershus vil 
behovet for plasser være 944 i 
2030. 
Nannestad kommune bør ta 
høyde for at befolkningsveksten 
fortsatt vil være sterk og at dekningsgraden vil øke i tråd med de generelle trender i 
samfunnet. 

3.4.4 Arealbehov mot 2030 
Behov for netto areal til lek og opphold mot 2030 er basert på dagens lovverk som innebærer 
en veiledende norm på 5,3m2 for barn 1-2 år og 4 m2 for barn 3-5 år. Imidlertid vil 
barnehagenes utforming i flere tilfelle være slik at det godkjente areal ikke vil kunne utnyttes 
maksimalt til merinntak. I denne utredningen er det derfor lagt til grunn at leke- og 
oppholdsarealet beregnes til 5,3 m2. 
Status per dato er at kommunen 
samlet sett har et tilgjengelig 
leke- og oppholdsareal som er 
90-356 m2 større enn dagens 
samlede behov, avhengig av 
dekningsgraden for barn 1-5 år. 
Grafen til høyre viser at vi, ved 
dagens dekningsgrad og en 
befolkningsvekst i henhold til 
SSBs prognosealternativ 
MMMM, har et overskudd på 
areal fram mot 2021 ved dagens 
dekningsgrad. 
Dersom vi legger inn en 
dekningsgrad på linje med fylket 
som helhet, vil behovet for økt 
areal komme allerede i 2018. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Arealbehov MMMM: Dekningsgrad som

Akershus 90 81 -32 -66 -223 -223 -307 -346 -390 -419 -439 -454 -469 -483 -493

Arealbehov MMMM: Dagens dekningsrad 356 347 243 211 65 65 -12 -48 -89 -116 -134 -148 -162 -175 -184
Godkjent areal til lek og opphold (2015) 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675
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Dersom befolkningsveksten 
skjer i henhold til SSBs 
prognosealternativ HHMH, vil vi 
kunne få et arealbehov slik det 
framgår av grafen til høyre. 
Vi vil ved dette alternativ – og 
dagens dekningsgrad ha 
tilstrekkelig areal fram mot 
2019. 
Dersom dekningsgraden nærmer 
seg dekningsgraden i Akershus, 
vil Nannestad få et 
utbyggingsbehov etter 2018. 
NB 1: Det kan oppstå situasjoner 
der det av ulike grunner kan bli 
nedlagt plasser i private 
barnehager. Dette vil påvirke behovet for å etablere ny kapasitet. Det samme gjelder dersom 
kommunen velger å legge ned Midtbygdas avdeling i Mikkel revs veg og/eller Kringler-
Slattum barnehage. 
NB 2: Endrede standardkrav til leke- og oppholdsareal eller til fasiliteter for de ansatte, kan 
endre arealbehovet i perioden. 

3.4.5 Fordeling av barnehagekapasitet mellom kommunenes tettsteder 
Det er per dato en samlet teoretisk overkapasitet på drøyt 100 barnehageplasser i Nannestad 
kommune – gitt den etterspørsel vi har for barn i barnehagealder. Dersom vi får en etter-
spørsel lik fylkessnittet, vil overkapasiteten bli redusert. Det er størst overkapasitet i Holter, 
mens Kringler-Slattum skolekrets har den største underdekning. Dette har imidlertid funnet 
sin løsning ved at barn fra Åsgreina har fått et tilbud i andre barnehager, særlig i Holter.  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Arealbehov HHMH: Dekningsgrad som

Akershus 90 81 -115 -248 -537 -655 -866 -964 -1 042 -1 096 -1 135 -1 165 -1 199 -1 219 -1 253

Arealbehov HHMH: Dagens dekningsrad 356 347 165 43 -225 -334 -529 -620 -693 -743 -779 -806 -838 -856 -888
Godkjent areal til lek og opphold (2015) 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675
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3.4.6 Kapasitet i eksisterende barnehager 
Pr 15.9.2016 hadde 350 barn plass i de private barnehagene i Nannestad, 69 i Nannestad 
sentrum, 94 i Holter og 187 i Maura. 
 Pr 15.9.2016 hadde 280 barn plass i de kommunale barnehagene i Nannestad, 85 i Nannestad 
sentrum, 92 i Holter, 76 i Maura og 27 i Kringler- Slattum. 
I tabellene nedenfor er mulig økning angitt for barn over 3 år. Dersom barnegruppen er yngre, 
vil potensialet for økt kapasitet reduseres. 
Maura:  

Barnehage Eier Åpnet 
Antall 
barn 

15.09.16 

Mulig 
økning 

Bjerke kommunal 1999 76 4 

Bjerketun privatperson 2003 13 0 

Breenenga Breenenga FUS barnehage AS 2005 79 5 

Læringsverkstedet Læringsverkstedet AS 2015 27 59 

Solheim Solheim barnehage SA  1992 68 5 

Sum Maura: 73 

 
Nannestad sentrum:  

Barnehage Eier Åpnet 
Antall 
barn 

15.09.16 
Mulig økning 

Midtbygda (avd. 
Prestmosvegen  kommunal 1999 55 25 

Midtbygda (avd. 
Mikkel Revs veg) kommunal 2004 30  

Prestmosen Prestmosen FUS 
barnehage AS 2006 68 20 

Sum Nannestad sentrum: 45 

 
Kringler- Slattum:  

Barnehage Eier Åpnet 
Antall 
barn 

15.09.16 
Mulig økning 

Kringler-Slattum kommunal 2005 27 9 
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Holter:  

Barnehage Eier Åpnet 
Antall 
barn 

15.09.16 

Mulig 
økning 

Holter kommunal 2010 92 15 

Eltonåsen Norlandiabarnehagene AS 2002 76  

Løkka Løkka barnehage AS 2005 18  

Sum Holter: 15 

 
Mulighet for kapasitetsøkning i private barnehager 
 Norlandia barnehagene som eier Eltonåsen barnehage har signalisert overfor kommunen 

at de ønsker å bygge ut barnehagen dersom det er behov for dette. I mars 2016 ble det fra 
eiers side antydet en utbygging av tre nye avdelinger, dvs. ca. 54 nye barnehageplasser 
forutsatt alle over tre år. En mindre utbygning enn dette kan være mindre aktuelt på grunn 
av investeringene som må til, skriver eier.  

 FUS stiller seg også positive til en utvidelse av Prestmosen og Breenenga barnehager 
dersom det er behov for dette. FUS har utvidet flere av sine barnehager andre steder i 
landet og mener dette er fordelaktig på flere måter.  

Mulighet for kapasitetsøkning i kommunale barnehager 
Forutsatt at bemanningen økes i takt med merinntak finnes det også kapasitet som kan 
utnyttes bedre i kommunale barnehager. I enkelte tilfelle kan det medføre behov for noen 
bygningsmessige tilpasninger. Det vil også kunne være aktuelt å bygge på Bjerke barnehage 
og Midtbygda barnehage avdeling Prestmosvegen.  
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4 Strategi for framtidig barnehagestruktur 

4.1 Barnehagetilbud i alle tettsteder 
Barnehage er, sammen med barneskole, å anse som en del av basistilbudet som bør være til 
stede i samtlige fire tettsteder. Det bidrar til trygge oppvekstmiljø og gjør tettstedene 
attraktive for dagens innbyggere og tilflyttere. 
Dersom barnehagedekningen i Kringler- Slattum skolekrets skal utvides, anbefales at det 
legges til rette for én barnehage med tilstrekkelig kapasitet.  

4.2 Kvalitet i tilbudet  
De senere årene har barnehagesektoren i Norge gjennomgått store endringer, blant annet som 
følge av stor utbygging. De senere årene har det vært en sterk økning i store barnehager med 
mange barn, en økning i andelen små barn under tre år og en økning i andelen minoritets-
språklige barn. Den store utbygningen har dessuten ført til en betydelig mangel på barnehage-
lærere. Ulike eiere har forsøkt med nye organiseringsformer der utbygging av større og mer 
fleksible enheter har vært et utviklingstrekk.  
 
Kunnskapsdepartementet fikk i 2011 gjennomført en undersøkelse om hvordan barnehagens 
organisering og struktur påvirket kvaliteten i barnehagetilbudet, IRIS -2011/029. Rapporten 
konkluderer med noen anbefalinger: Man bør satse sterkere på mellomstore barnehager, 
anslått til ca. 60 barn. Mellomstore barnehager er store nok til å sikre faglig utvikling, og små 
og oversiktlige nok til å ivareta trygge rammer for barna. Undersøkelsen viser at de store 
barnehagene er komplekse og har utfordringer knyttet til organisering. De minste barnehagene 
kjennetegnes av oversiktlighet og forutsigbarhet, nærhet og tillit. Begrensningene ligger i 
muligheter for faglig utvikling som følge av få ansatte og få pedagoger.  

4.3 Grensesnitt mellom kommunale og private barnehager 
I følge KOSTRA-rapporteringen for 2015 har 44,4 % av barnehagebarna kommunal 
barnehageplass i Nannestad. Det anses viktig å ha en tilstrekkelig andel kommunale 
barnehager for å sikre det samlede tilbud og for å kunne styre det samlede kostnadsnivået.  

5 Standard på eksisterende kommunale barnehagebygg 
Midtbygda barnehage (avdeling Prestmosvegen) og Bjerke barnehage ble åpnet i 1999 og er 
derved vel 17 år gamle. I løpet av denne perioden er det generert et generelt behov for 
vedlikehold og tilpasninger som følge av endrede standardkrav, særlig når det gjelder 
fasiliteter for personalet. Det anbefales at kommunen foretar en oppgradering av disse to 
bygningene, med tilhørende uteområder, slik at de kan tjene sitt formål på en god måte fram 
mot 2030. 
Midtbygda barnehage (avdeling Mikkel Revs veg) ble etablert i 1981 med en påfølgende 
oppgradering i 2004. Bygningen bærer preg av stor slitasje og behov for vedlikehold. 
Kringler-Slattum barnehage holder til i modulbygg som opprinnelig ble benyttet av skolen. 
Ved åpning i 2004 ble det gjort bygningsmessige endringer for å tilpasse bygget til drift av 
barnehage. Bygget bør vedlikeholdes slik at det opprettholder en god standard fram til en 
eventuell etablering av en ny barnehage i området. 
Holter barnehager er vår nyeste barnehager og ble etablert i 2010. Bygget må ivaretas og 
utvikles slik at det kan ivareta sitt formål i hele perioden. 
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6 Strategi for barnehagekapasitet fram mot 2030 

6.1 Samlet behov 
Behovet for barnehagekapasitet er basert på flere faktorer: 

 Antall barn i barnehagealder basert på oppdaterte framskrivinger fra SSB. Siste 
prognose er utarbeidet i 2016. Disse framskrivinger oppdateres hvert annet år og 
kommunen vil oppdatere sine prognoser når nye framskrivninger foreligger. 

 Andel barn i barnehagealder som etterspør plass i barnehage. Etterspørselen etter 
plass i barnehage kan avhenge av befolkningens sosiale og etniske sammensetning og 
forhold knyttet til arbeidsmarkedet. Per dato er dekningsgraden på 85 % i Nannestad, 
mens den er på 91 % i fylket. Ved samme dekningsgrad som fylket ville Nannestad 
per dato hatt 50 flere barn i barnehage. 

 Fordeling av framtidig boligbygging er styrt av tilgangen på boligområder som er 
avsatt i kommuneplanen og/eller ferdig regulert. I tillegg vil boligbyggingen være 
markedsstyrt ut fra de ulike områders attraktivitet blant boligsøkende. De regionale 
føringer innebærer at den framtidige vekst skal konsentreres rundt Nannestad sentrum, 
men per dato skjer utbyggingen i samsvar med gjeldende kommuneplan som 
innebærer mulighet for utbygging i alle våre tettsteder. 

 Det er vanskelig å lage prognoser for barn i barnehagealder på skolekretsnivå. 
Imidlertid vil både Nannestad sentrum og Holter være lokaliseringer som kan 
rekruttere barnehagebarn fra et større område ved at disse barnehagene er lokalisert 
langs pendlertraseene. På denne bakgrunn kan den samlede kapasitet for Maura og 
Nannestad sentrum sees i sammenheng, tilsvarende for Kringler-Slattum / Åsvegen og 
Holter. 

 Per dato ligger det an til at vi har behov for plasser til 730 barn ved 85 % 
dekningsgrad eller 789 barn ved 91 % dekningsgrad i 2020 og tilsvarende 854-923 
barn i 2030. 

6.2 Maura 
Maura har per dato ca. 38 % av den samlede befolkning. Behovet vil da kunne estimeres til 
278-300 plasser i 2020 og behov for 325-354 plasser i 2030. 
Eksisterende barnehager i området vil kunne dekke behovet for økt antall plasser fram til 
2020. 
Læringsverkstedets barnehage vil da få utnyttet sin kapasitet fullt ut, samt det vil bli foretatt 
merinntak i øvrige barnehager for å utnytte kapasiteten.  

6.3 Nannestad sentrum 
Nannestad sentrum har per dato ca. 30 % av den samlede befolkning. Behovet vil da kunne 
estimeres til 220-238 plasser i 2020, behov for 258-281 plasser i 2030. 
Eksisterende barnehager i området vil kunne dekke behovet for økt antall plasser fram til ny 
boligbygging blir realisert i Engelsrudhagen og Bjørkåsen. Det er avsatt tomt til barnehage i 
reguleringsplanen for Engelsrudhagen. 
Det anses lite hensiktsmessig at Midtbygda barnehage er fordelt på to enheter. Det er også et 
behov for en større rehabilitering dersom avdelingene i Mikkel Revs veg skal videreføres. Det 
bør derfor utredes ulike muligheter for å utfase Midtbygda barnehages avdeling i Mikkel Revs 
veg. 
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6.4 Kringler-Slattum 
Kringler-Slattum har per dato ca. 12 % av den samlede befolkning. Behovet vil da kunne 
estimeres til behov for 90-98 plasser i 2020 og behov for 106-115 plasser i 2030. 
Eksisterende barnehage i området har ikke kapasitet til å dekke behovet i sitt nærmiljø og 15-
20 barn får derfor sitt tilbud i Holter, delvis etter ønske fra foreldrene. 
Privat utbygger har satt av tomt til barnehage i Ramstadåsen. En ny barnehage bør anlegges 
med 3 til 5 avdelinger for å få en kvalitet og økonomi som tjener både barnehageeier og 
kommunen. 
Ved utbygging i området i tråd med gjeldende planer vil det genereres et behov for økt 
barnehagekapasitet i området. Det vil da være naturlig å gå i dialog med den private 
utbyggeren om en eventuell virksomhetsovertagelse av Kringler-Slattum barnehage slik at all 
barnehagekapasitet i området vil bli samlet i en ny, og større barnehage.  

6.5 Eltonåsen / Holter 
Eltonåsen / Holter har per dato ca. 19 % av den samlede befolkning. Behovet vil da kunne 
estimeres til 142-153 plasser i 2020, behov for 166-181 plasser i 2030. 
Eksisterende barnehager i området vil kunne dekke behovet for økt antall plasser fram til 
2030. 

6.6 Videre oppfølging 
Plangrunnlaget for å ivareta barnehagekapasitet mot 2030 oppdateres hvert annet år i med 
basis i oppdaterte befolkningsprognoser, faktisk boligbygging og eventuelle endringer i 
lovgrunnlag.


