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Administrasjonens innstilling: 
Kommunestyret vedtar å legge ned Gakori barnehage fra barnehageåret 2018/2019.  
 
Innsparing ved nedleggelsen vil i 2018 utgjøre 1,3 millioner, deretter 3,2 millioner årlig.   
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Andre saksdok.: 

- Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsdel 2017 – 2020 
- Lov om barnehager: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

 
 
Bakgrunn: 
Det vises til kommunestyrevedtak i desember 2016 og tiltak 20 i Budsjett 2017 og i 
økonomiplan med handlingsdel 2017 – 2020 der det står følgende:  
    

Midlertidig stenging av kommunale/private barnehageavdelinger  
Alta kommune har for høy barnehagekapasitet som medfører at 3 avdelinger i 
kommunale og/eller private barnehager midlertidig stenges.  

 
Administrasjonen foreslo i vår, sak 17/2020, følgende som en oppfølging av budsjettvedtaket:  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtar følgende endringer i barnehagetilbudet 
2017/2018:  

 Talvik barnehage legger ned en avdeling fra høsten 2017. 

 Nyland studentbarnehage tar ned plasser og oppvekstadministrasjonen foretar ny 
beregning av deres tilskudd for høsten 2017.  

Samlet utgjør dette en innsparing på rett under 1 million kroner i 2017.  
  
Følgende vedtak ble fattet av Kommunestyret den 20. juni 2017: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64


 
Kommunestyret vedtar følgende endringer i barnehagetilbudet 2017/2018: 

 Drift og bemanning av Talvik barnehage tilpasses søkertall 

 Nyland studentbarnehage tar ned plasser og oppvekstadministrasjonen foretar ny 
beregning av deres tilskudd for høsten 2017.  

 
Det legges her frem ny sak som beskriver barnehagetilbudet og kommer med forslag til 
innsparing og nedleggelse slik at budsjettvedtaket blir svart opp.   
 
 
Høring/merknader: 
Stortinget vedtok i 2008 å lovfeste retten til barnehageplass. Lovendringen gjaldt fra starten 
av barnehageåret høsten 2009, og Alta kommune har innfridd retten til barnehageplass siden 
da. Den lovfestede retten omfatter nå også barn som fyller ett år senest innen utgangen av 
november det året det søkes om barnehageplass, og det må søkes innen søknadsfristen, jf. 
barnehageloven §12a.  
 
Alle barn med rett til plass, inklusiv barn født i november 2016, fikk tilbud om plass ved årets 
hovedopptak. Noen takket nei fordi de kun ønsket plass i en bestemt barnehage.  
 
Alta kommune merker en nedgang i antall barn som må ha barnehageplass. Det er fortsatt et 
stort press på alle barnehagene på østsiden, mens vi har ledig kapasitet i barnehager på 
vestsiden og da hovedsakelig i noen av de private barnehagene. Det er per september 2017 
mer enn 55 ledige barnehageplasser i kommunen som sådan. Det forventes ikke at ledige 
plasser fylles opp i løpet av barnehageåret 2017/ 2018, og rådmannen anbefaler derfor å 
redusere kommunens totale barnehagekapasitet ved å midlertidig stenge Gakori barnehage 
fra oppstart av barnehageåret 2018/2019.  
 
Gakori barnehage er en to-avdelingsbarnehage, hvor en avdeling har barn fra 0 til 2 år og den 
andre fra 2 til 6. Barnehagen hadde tidligere 3 avdelinger, men en ble lagt ned 2015. Det er 
per 16. oktober i år 24 barn i barnehagen. 6 av disse er skolestartere fra neste år, så ved en 
nedleggelse vil det være 18 barn som trenger nye barnehageplass dersom alle fortsatt ønsker 
det. Videre er det 8 ansatte i barnehagen, fordelt på 7 stillinger inkluderer styrer. 
 

Tabellen under viser utviklingen når det gjelder antall barn i Gakori barnehage siste 5 år:  
 

  Antall barn i Gakori barnehage 

Dato Under 3 år  Over 3 år  Totalt antall barn  

15.12.2013 14 27 41 

15.12.2014 9 22 31 

15.12.2015 7 20 27 

15.12.2016 5 22 27 

16.10.2017 12 12 24 
 

Ved en nedleggelse av barnehagen, vil de barn som har plass der inneværende barnehageår, 
bli prioritert med tanke på barnehageplass videre. Trygghet er viktig, for foreldre og særlig for 



barna. Å måtte bytte barnehage kan være krevende, særlig for de små som er relativt 
nystarta. I tillegg til de 6 skolestarterne, er det 6 barn som fyller 3 år høsten 2018 og som 
derfor skulle byttet avdeling. Det er dermed 12 barn som ved en nedleggelse vil måtte bytte 
avdeling utenom naturlig bytte fra liten til stor avdeling eller overgang til skole. Det vurderes 
likevel dithen at dette ikke er en så stor belastning med tanke på barnets beste at det ikke er 
forsvarlig å legge ned.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Nedleggelse av barnehagen fra barnehageåret 2018/19 vil gi en 5/12 innsparing i 2018, og full 
effekt fra 2019.  
 
Årsbudsjettet for 2018 for pedagogisk drift er på 3,2 millioner netto, en innsparing på 5/12 
ved å stenge fra høsten 2018 vil bli på 1,333 millioner i 18, og 3,2 millioner deretter.  
 
Årsbudsjettet for bygningsdrift er 120 000 for 2018 når vi ser bort fra avskrivninger. 5/12 
utgjør 50 000 i mulig innsparing i 2018, og 120 000 for fullt år hvis bygget selges eller fjernes 
fullstendig. Hvis bygget skal stå tomt vil det fortsatt påløpe forsikring og noe strøm. I tillegg er 
det noen utgifter til lønn på renhold og vaktmestertjeneste som spares inn ved en 
nedleggelse.    
 
Det foreslås å legge ned en barnehage med to avdelinger heller enn å ta ned en avdeling på to 
ulike barnehager, da det gir større innsparing. Nøyaktig hvor mye avhenger av type og 
størrelse på avdelinga, vanlig estimat i Alta kommune at det koster 1,4 millioner per år å 
drifte en avdeling. Ved å legge ned Gakori barnehage heller enn å ta ned en avdeling i to 
andre, spares det inn anslagsvis 400 000 på årsbasis.  
 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i barnehagenes hovedopptak for barnehageåret 2017/2018 foreslås det å 
legge ned Gakori barnehage. Det er ikke økonomisk forsvarlig å gå med tomme plasser i 
barnehagene over tid slik vi har gjort i Alta. Antall søkere og ledige plasser i barnehagene våre 
endrer seg hele tiden. Alt tilsier at vi fremover vil kunne tilby barnehageplass til alle i Alta som 
ønsker det selv om Gakori barnehage legges ned.  
 
I «Alta vil 2015 – 2027» står følgende strategi under mål 4: «Sikre gode og forutsigbare 
rammevilkår for de private barnehagene». Den eneste måten å sikre dette på er å legge til 
rette for at de private barnehagene går med fulle avdelinger. Derfor forslås det å legge ned en 
kommunal barnehage. Kommunen kan ikke vedta å legge ned en privat barnehage, så det er 
kun gjennom justeringer på de kommunale at vi kan få innsparinger med rask nok effekt.   
 
 
Rådmannen anbefaler at Gakori barnehage legges ned fra barnehageåret 2018/2019. Det vil 
utgjøre en innsparing på pedagogisk drift på kroner 1,3 millioner i 2018 og 3,2 millioner 
påfølgende år.  
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