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Ingress
Denne saken skal avgjøre om det gis forhåndstilsagn på kommunalt tilskudd ved en evt.
etablering av familiebarnehage i Midtre Gauldal.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Midtre Gauldal kommune har fått en henvendelse om etablering av familiebarnehage for 5 barn i
Midtre Gauldal fra høsten 2020. Søkeren har mottatt veiledning fra kommunen som
barnehagemyndighet i forhold til en eventuell søknadsprosess. I og med at selve
godkjenningsprossen av en familiebarnehage er svært omfattende er søkeren veiledet til å søke
om forhåndstilsagn på kommunalt tilskudd før søkeren starter det konkrete arbeidet med
etablering av barnehagen.
Faktiske opplysninger
Barnehageloven med forskrifter regulerer etablering og drift av familiebarnehager. En
familiebarnehage er en barnehageform der barna får tilbud i private hjem. Søkeren bor i dag ikke
i kommunen, men tenker å leie bolig her ved oppstart av barnehagen.

Barnehagelovens §14 regulerer kommunens plikt til å gi tilskudd til ikke-kommunale
barnehager. Kommunen skal yte tilskudd til alle godkjente ikke-kommunale barnehager som ble
godkjent før barnehagesektoren ble rammefinansiert, dvs. før 01.01.2011.
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at
barnehagesektoren er rammefinansiert. Kommunen avgjør søknaden om tilskudd etter eget
skjønn bl.a. basert på behovet for nye barnehageplasser.
Midtre Gauldal innfrir i dag retten til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen tar i
august i bruk nye Soknes barnehage og har gjennom den utbyggingen kapasitet til å dekke økt
etterspørsel etter barnehageplasser de nærmeste årene.
Vurdering
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er
bosatt i kommunen. Retten til barnehageplass kan dekkes opp av både kommunale og ikkekommunale barnehager, samt familiebarnehager.
Kommunen har hatt økende antall barn i barnehagealder de siste årene og barnehagetilbudet har
blitt utvidet i flere av barnehagene for å dekke behovet. Siste utbygging er Soknes barnehage på
Støren som tas i bruk i august. Økningen i antall barnehagebarn har nå flatet ut og Soknes
barnehage er planlagt for å kunne dekke evt. økning i etterspørsel på barnehageplasser.
Kommunen har dermed ikke behov for ytterligere kapasitetsøkning gjennom etablering av en
familiebarnehage for å innfri barnehagelovens krav. Det er foreldrenes ønsker om barnehage som
skal vektlegges ved tildeling av barnehageplass. Hvis en ny familiebarnehage etableres uten at
antall barnehagesøkere øker vil dette kunne føre til reduksjon i tilbudet i noen av de andre
barnehagene.
Kommunen har i dag et variert barnehagetilbud med barnehager fra 18 til rundt 80 barn. En
familiebarnehage vil gi et annet tilbud enn de eksisterende ved at det er en liten enhet med få
barn og voksne. Etablering av en familiebarnehage vil kunne gi foreldre større frihet i å velge
tilbud til sine barn. Samtidig har ikke en familiebarnehage det samme pedagogiske tilbud som en
ordinær barnehage ved at det ikke er krav til at det skal være en barnehagelærer ansatt.
Bemanningsnormen og pedagognormen som gjelder for vanlige barnehager gjelder ikke på
samme måte for en familiebarnehage.
Hvis kommunen gir forhåndstilsagn på økonomisk tilskudd til drift av familiebarnehagen så
betyr ikke det at barnehagen automatisk blir godkjent. Barnehagen må godkjennes etter flere
lover og forskrifter før en evt. oppstart.
Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet pr. plass i familiebarnehage baserer seg på nasjonale tilskuddssatser og ligger noe
lavere enn satsene til ordinær barnehager.
Kommunen kan ikke stille som vilkår at det i familiebarnehagen kun tas inn barn med lovfestet
rett. Dette kan føre til at kommunen må yte tilskudd til barn uten lovfestet rett og som
kommunen ikek får rammetilskudd for. Ut over dette vil det samlet sett for kommunen ikke bli
økte utgifter ved etablering av en familiebarnehage da kommunen må gi alle barn med lovfestet
rett en plass.
En etablering av familiebarnehage kan føre til at noen av de andre barnehagene får færre barn og
må nedbemanne hvis ikke antall barn øker totalt sett i kommunen.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune har ikke behov for nye barnehageplasser og gir ikke forhåndstilsagn
på driftstilskudd ved etablering av familiebarnehage i kommunen.

