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Virksomhet barnehagemyndighet og 
grunnskole



Ramme: 83,3 mill. 

• Økonomiplan for 2021-2024 la opp til en reduksjon på 4 mill. i 2021

• Realiteten ble 1,5 mill. 



Tilskuddssats til private barnehager 2022

Årsregnskapet 2022

Årsaker til økt sats:

• Høyere utgifter i Byremo og Konsmo barnehage

- Renhold

- Vedlikehold/vaktmester

- Strøm

- Ikke stordriftsfordel som Nygård og Lyngtua

- Høyere lederressurs pr barn

År 0 – 2 år 3 – 6 år

2020 208.843,- 99.463,-

2021 220.588,- 105.342,-

2022 242.118,-/236.589,- 117.128,-/114.057,-

N. sats 245.500,-/240.500,- 119.200,-/116.400,-



Tilskuddssats forts. 



Kommunale barnehagene

• Effektiv drift:

- Følger bemanningsnormen; verken over eller under. 6-1 og 3-1

- Bemanningen tilpasses barnetallet. Krevende nedbemanningsprosesser.

- Lederressurs er i 2021 redusert i Byremo, Konsmo og Lyngtua

• 35 % reduksjon på driftsutgifter, ca 370.000,-

• Er ikke budsjettert med barn utenom hovedopptaket

Rammene til de fire barnehagene er lagt på et minimum. 



Barnetall/søkermasse

• Våren 2022; de barn en er kjent med pr dd. Flere eller færre vil påvirke tilskuddet til private.

• Høsten 2022; samme nedgang som hovedopptak 2021. Usikre tall.

• Ikke tatt høyde for noe ekstra. 

• Flere søknader enn budsjettert vil overstige rammen. 

• Nøyaktig budsjettering vil ikke være mulig da vi ikke vet hvor mange som vil søke 
barnehageplass, da særlig ved hovedopptaket. 

• Ikke budsjettert med inntak av barn utenom hovedopptaket.

• Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon



Barnehageloven §§ 31 og 37

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne:

• Er budsjettert med de barn virksomheten er kjent med pr dd

• Budsjettert på et minimum.

• Kommer det barn med sakkyndig vurdering eller innmeldt behov for tilrettelagt 
barnehagetilbud som virksomheten pr i dag ikke er kjent med vil vi overstige rammen.



Bosetting av flyktninger

• Vedtaket om 50% bosetting av flyktninger i Lyngdal nord kan medføre utfordringer med 
barnehageplass. 

• Virksomheten må tilføres midler for å kunne bemanne opp for inntak av flere barn i løpet av 
barnehageåret dersom vedtaket om 50% bosetting av flyktninger skal gjennomføres fullt ut.

• Det er ikke satt av midler til dette i budsjettforslaget. 

• Anbefaler at bosettingen gjøres så langt det er mulig innen rammen for ledig 
barnehageplass.



Tiltak som er meldt inn, men ikke foreslått

Kutte tre lærlingeplasser i barnehager:

• Årlig innsparing på 550.000,-

• Ikke en del av grunnbemanningen, kostnad i tillegg til den ordinære bemanning. 

• Signaler fra regjeringen er 50% pedagoger i barnehagen, det, samt lavere barnetall, vil medføre at det i 
fremtiden vil være mindre behov for fagarbeidere i barnehagen.

• Kommunen bør satse på lærlinger i virksomheter der vi ser at det vil være fremtidig behov for 
arbeidskraft.

To “Helt med” - stillinger som kjøkkenhjelp i barnehage:

• Årlig kostnad på 80.000,- pr stilling. 

• rigjøre personale fra arbeidsoppgaver på kjøkken, noe som vil gi økt voksentetthet med barna på 
avdelingen. Et tiltak for tidlig innsats.

• Det er satt av en fellespott til dette som evnt kan fordeles til barnehager.



Reduksjon utover i økonomiplanen

Lagt inn forventet innsparing på tilskudd til de private barnehagene og kommunale som følge av 
forventet lavere barnetall og lavere tilskuddssats.

2023: 3 mill. 

2024: 2 mill. 

2025: 0,5 mill. 

Totalt kr 7 mill. i perioden 2022-2025



Lister PPT og Lister pedagogiske senter

Lister PPT: 

• Ca 4,8 mill. En reduksjon på ca 30.000,- fra 2021

Lister pedagogiske senter:

• Skole: 288.000,-

• Barnehage: 172.000,-



Tidlig innsats – noe å tenke på!

Barnehageloven kapittel VIII: Psykososialt barnehagemiljø
- Nulltoleranse og forebyggende arbeid
- Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
- Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et 

barn



Spørsmål


