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1. Forord	

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at barn får en god start er viktig for barnas liv her og nå, 

for barnas fremtid og for samfunnet. Den norske barnehagetradisjonen hvor leken har en sentral 

plass og barndommens egenverdi verdsettes, er betydningsfull. Omsorg og lek, læring og danning er 

fire sentrale begrep som likeverdig danner en god helhet for barna i barnehagen.

Barnehagens samfunnsmandat er fastsatt i barnehagelovens formålsparagraf:

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

 Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er 
forankret i menneskerettighetene.

 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.

 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering.

Kommunen vil gi gode tjenester til innbyggerne. Det er viktig for innbyggernes trivsel og livskvalitet 

og sentralt for en kommune som ønsker vekst og utvikling. «Fremtidens barnehage i Molde –

barnehageplan 2016-2026» skal vise kommunens strategiske føringer for barnehagetilbudet 

fremover. Kapasitet, lokalisering, eierstrategi og kvalitet er sentrale stikkord for innholdet i planen.

Kommunereformen vil føre til endringer i kommunestrukturen fra 2020. Innholdet i planen må derfor 

tilpasses og harmoniseres den nye kommunen. Dette arbeidet må skje i et nært samarbeid mellom 

de kommunene som vil utgjøre nye Molde kommune.

Kommunens visjon «Molde stikker seg ut» skal omsettes i praksis. Ved å ta gode strategiske valg i 

barnehageutviklingen, samarbeide godt med barnehageeiere og andre, ønsker kommunen å bidra til 

positiv barnehageutvikling i regionen. Målet er å være en barnehagefaglig pådriver som sikrer barna 

en god barndom i barnehagene! 

Molde, august 2016

Arne Sverre Dahl

Rådmann
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2. Mandat,	grunnlag	og	medvirkning

Mandat

Det skal utarbeides barnehageplan for perioden 2016 – 2026.

Planen skal vise kommunens strategiske føringer for 

- å sikre tilstrekkelig kapasitet på barnehagetjenesten

- lokalisering av barnehager

- eierstrategi

- å sikre god kvalitet i tjenestetilbudet

Med bakgrunn i de strategiske føringene utarbeides det handlingsplan for prioriteringer i 

økonomiplanperioden.

Handlingsplanen kommer frem som tiltak i planen.

Grunnlag 

Barnehageplanen bygger på

- sentrale dokumenter som lov om barnehager med forskrifter, stortingsmeldinger, NOUer, 

veiledere, nasjonale føringer

- Statistisk Sentral Byrå (SSB)/Barnehage Stat Innrapporterings Løsning 

(BASIL)/KOSTRA/Norske barnehager i tall/Utdanningsdirektoratets statistikkbank

www.barnehagefakta.no

- barnefaglig- og barnehagefaglig forskning, annen forskning

- kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

- øvrige kommunale planer og dokument som budsjett, økonomiplan, årsrapport, 

arbeidsgiverstrategi, kompetansestrategi, (barne- og ungdomsplan, på høring)

- tidligere barnehageplan, erfaring med barnehageutvikling i Molde 

- samordnet opptak til barnehageplass i Molde, ventelister 

- brukerundersøkelser i samtlige kommunale og private barnehager i perioden 2008, 2010, 

2013 og 2015

- samarbeid region, fylkesmann, høgskolenivå

Videre bygger planen på Molde kommune sine høringsuttalelser til endringer i barnehageloven

- vedrørende innføringen av et uavhengig tilsyn med barnehagene, presisering av 

barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering, samt innføring av begrepet 

barnehagelærer

- endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

- finansiering av barnehager

- barn med særlige behov

- kortere ventetid på barnehageplass
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Organisering - medvirkning

I forbindelse med planarbeidet har det vært gjennomført møter og samtaler med aktuelle 

samarbeidsparter for å innhente innspill til arbeidet med dokumentet. 

Samtlige styrere i kommunale og private barnehager har gitt innspill til planene gjennom 

gruppearbeid på styrermøter (herunder noen eiere representert). Det har vært gjennomført SWOT-

analyser (Strength, Weakness, Options, Threats) våren 2014 og høsten 2015. Gjennom arbeid med 

kvalitet og barnehageutvikling har kommunen gjennomgående nært samarbeid med styrere og 

hovedtillitsvalgte. 

I forbindelse med kommuneplanens arealdel har det vært god dialog mellom seksjon arealplan, 

fagseksjon barnehage og barnehagene. Det har vært gjennomført møte med tidligere leder for 

helsesøstrene og samtaler med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). Det har også vært møte med 

Molde Eiendom.

Planen «Fra eldst til yngst i Molde - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole»

evalueres høsten 2016. Resultatet etter evalueringen legges til grunn for videreutviklingen av 

samarbeidet mellom barnehage og skole. 

Fagseksjon barnehage har egen representant i arbeidsgruppen for barne- og ungdomsplanen og 

barnehageplanen innbefatter tema som også er sentrale i barne- og ungdomsplanen. Det er viktig 

med helhetlig og koordinert planlegging.

Brukere har gitt tilbakemeldinger på tjenestetilbudet gjennom ordinære brukerundersøkelser.

Det legges opp til høringsprosess hvor interesserte kan gi sitt syn på innholdet i planen.
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3. Barnehagesektoren	i	Molde

Barnehagenes innhold og oppgaver er fastsatt i barnehageloven § 1 Formål og § 2 Innhold.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som i samarbeid og forståelse med hjemmet skal 

ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er forskrift til loven og et sentralt 

styringsdokument for barnehagene.

3.1	 Barnehageeier	og	barnehagemyndighet

Barnehageeier er ansvarlig for å drive barnehager i tråd med lov og regelverk. Kommunen er lokal 

barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 

regelverk.

Kommunens rolle som barnehageeier forvaltes i driftslinjen, delegert enhetsleder for barnehagen 

som ansvarlig. Ansvaret innbefatter de kommunale barnehagene.

Kommunens rolle som barnehagemyndighet forvaltes i plan- og utviklingslinjen, delegert fagsjef 

barnehage. Ansvaret innbefatter samtlige kommunale og private barnehager i kommunen.

Barnehageeiers ansvar er fastsatt i barnehagelovens § 7

§ 7. Barnehageeiers ansvar
Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-kommunale 
barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. 
Departementet gir nærmere forskrifter om fremleggelse av tjenestedata og regnskapsdata.

Barnehageeieren plikter å gi barnets bostedskommune de opplysninger som er nødvendige 
for å kunne føre et register som nevnt i § 8 fjerde ledd.

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som 
er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder

a) eierforhold,
b) formål, jf. §§ 1 og 1a
c) opptakskriterier,
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget,
e) barnehagens åpningstid.
Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret.

Kommunens ansvar er fastsatt i barnehagelovens § 8

§ 8. Kommunens ansvar

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.
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Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er 
bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold 
og behov.

Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger 
på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske 
barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.

Hver kommune skal opprette og føre register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten i 
forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter 
kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot Arbeids- og velferdsetatens register over 
mottakere av kontantstøtte. Departementet gir forskrifter med utfyllende bestemmelser om 
føringen av registeret, hvilke opplysninger registeret skal inneholde og behandlingen av disse 
opplysningene.

Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning 
dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.

Kommunen forvalter de statlige øremerkede tilskuddene til ikke-kommunale barnehager i 
kommunen. Kommunen kan ikke avkorte det kommunale tilskuddet etter § 14 som følge av 
et slikt statlig tilskudd.

Barnehagemyndighetens generelle oppgaver er fastsatt i Barnehagelovens kapittel IV og innbefatter 

følgende tema:

§ 10 Godkjenning

§ 11 Familiebarnehager

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

§ 12 a Rett til plass i barnehage

§ 13 Prioritet ved opptak

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

§ 14a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

§ 15 Foreldrebetaling

§ 16 Tilsyn

§ 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale 

barnehager

3.2	 Eierskap	og	kapasitet

Det er et stort mangfold av barnehageeiere i Molde kommune. 11 ulike eiere drifter totalt 27 

barnehager; 15 private og 12 kommunale. 1437 barn har barnehageplass i Molde (BASIL 15.12.15). 

Barnehageeiere i Molde kommune 2016

Eier Barnehage Antall barn 
BASIL 15.12.15

Espira A/S Espira Årølia barnehage 118

Mobarn SA Bolsøya barnehage 39

Cecilienfryd barnehage 107

Høgnakken barnehage 71

Nordbyen barnehage 52
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Vågsetra barnehage 61

Øverland barnehage 115

Studentsamskipnaden i Molde SiMolde barnehage 45

Krohnstad Montessoribarnehage AS Krohnstad Montessoribarnehage 82

Mårskrenten borettslag Mårskrenten barnehage 18

Tranebæret friluftsbarnehage AS Tranebæret friluftsbarnehage 23

Molde Indremisjon Bjørset barnehage 37

Solemdal velforening Solemdal barnehage 23

Julie Hov Fostervold Åsleet familiebarnehage 10

Den kristelige menighet Molde Mordalstua barnehage 19 (+ åpen bhg)

Totalt private barnehager 820

Molde kommune Barnas Hus barnehage 68

Hatlelia barnehage 66

Hauglegda og 
Øvre Bergmo barnehager (HØBB)

91

20

Hjelset barnehage 80

Kvam og 
St Sunniva barnehager (KvaSt)

57 (+ åpen bhg)
43

Kleive oppvekstsenter 36

Langmyra og 
Banehaugen barnehager

34

20

Lillekollen barnehage 97

Sekken oppvekstsenter 5

Totalt kommunale barnehager 617

Totalt kommunale og private barnehager 1437

Antall barn fordelt på eierskap

Som det kommer frem av tabellen over har kapasiteten økt i private barnehager, men antallet 

kommunale barnehageplasser er redusert. Siste års utvidelser har blitt gitt i private barnehager 

(Espira Årølia, Mobarn Øverland, Mobarn Cecilienfryd og Krohnstad Montessoribarnehage). Samlet 

sett utgjør andelen privat drift 57 % av barnehagevolumet, kommunal drift 43 %.
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655 664 658
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Barnehagekapasitet per eier

Molde kommune er den største barnehageeieren i kommunen, Mobarn den største private eieren i 

kommunen. Espira er den største eieren sett i nasjonalt perspektiv. 

Molde kommune
617

Brunstad Kristelige 
Menighet Molde

19

Espira barnehager AS
118Julie Hov Fostervold

10

Krohnstad Montessori 
barnehage AS

82

Tranebæret 
Friluftsbarnehage AS

23

Mobarn Sa
445

Solemdal Velforening
23

Molde Indremisjon
37

Mårskrenten 
Borettslag

18
Studentskipnaden i 

Molde SiMolde
45
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3.3	 Lokalisering	av	barnehager

Rød – kommunale barnehager

Blå – private barnehager

Det er god geografisk spredning av barnehagene i Molde. Det harmonerer svært godt med foreldres 

uttalte ønsker. Det er også en effektiv modell for å sikre fleksibilitet og demme opp for 

behovsendringer knyttet til generasjonsskifter i boligområder. 

3.4 Samordnet	opptak,	dekningsgrad	og	ventelister

Samordnet opptak

Kommunen skal samordne opptak av barn til barnehagene.

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal 

legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes 

mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. 

Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av 

kommunale og private barnehager sikres.

Lov om barnehager § 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

Eier tildeler plass i tråd med eiers opptakskriterier. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i 

barnehage regulerer at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkernes rettssikkerhet og 

en forsvarlig og effektiv saksbehandling. Lovverket gjelder for samtlige barnehager, kommunale og 

private.
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Dekningsgrad

Molde kommune har følgende dekningsgrad (KOSTRA, ureviderte tall per 09.04.16):

Som det kommer frem av tabellen har kommunen høy barnehagedekning. Med unntak av 
dekningsgraden for aldersgruppen 0 år, er dekningsgraden gjennomgående høyere enn både 
kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo. Det er verdt å merke seg at en stor andel, 85 %, av alle 
1-2 åringer i Molde går i barnehage. 

Rett til plass - ventelister
Barnehageloven fastsetter barnas rett til et barnehagetilbud.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 
denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med 
denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Lov om barnehager § 12a Rett til plass i barnehage

Jfr. «Høring av endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass» varslet regjeringen 
i februar 2016 at retten ville bli utvidet fra høsten 2016. Det vises til formannskapets behandling i 
møte den 23. februar 2016, sak 37/16, «Høring av endringer i barnehageloven – kortere ventetid på 
barnehageplass».

Vedtak ble fattet i Stortinget 17. juni 2016. Alle barn med rett til plass i Molde er gitt tilbud. Dette 
gjelder også barn som fyller ett år i september eller oktober. Ved årets hovedopptak utgjorde denne 
gruppen 33 barn.

Grovt estimert ligger det an til å bli ca. 10-20 barn uten rett til plass på venteliste høsten 2016.

Etter hovedopptaket fortsetter tildelinger gjennom supplerende opptak. Supplerende opptak 

innebærer at det kontinuerlig og gjennom hele året tildeles barnehageplasser når det blir ledig 

kapasitet, blant annet som følge av at barn slutter.

For hovedopptak 2016-17 har 81 % av barn med rett til plass fått tildelt første eller andreprioritet. 

Det er få klager på vedtak om barnehageplass.  For hovedopptaket 2016-17 var det to saker til 

endelig klagebehandling i Molde formannskap som klagenemnd. 

Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95,4 94,6 94,4 91,1 91,4 91,5 90,8 90,9 91,1

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 1,4 3,5 2,9 4,3 4,7 4,9 3,5 4,0 4,1

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 86,2 84,2 85,0 81,4 81,8 82,3 80,8 80,9 81,5

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 101,3 100,8 100,7 97,1 97,3 97,2 97,1 97,1 97,0
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3.5 Brukerundersøkelser

Molde kommune gjennomfører jevnlig brukerundersøkelser i samtlige kommunale og private 

barnehager. Det har vært gjennomført undersøkelser i 2008, 2010, 2013 og 2015.

Gjennomgående er foreldre/foresatte svært godt fornøyde med barnehagene i Molde. Gjennomsnitt 

i 2015 på 5 og helhetsvurdering på 5,2 av 6 mulige er meget gode resultat. Resultatene viser

forbedring på alle parameterer siden første måling i 2008.

Svarprosent, samlet

Undersøkelse gjennomført Svarprosent

2008 47 %

2010 51 %

2013 57 %

2015 54 %

Barnehagene arbeider aktivt for å øke svarprosenten for å få så godt grunnlag for videre 

kvalitetsarbeid som mulig. Resultat fra undersøkelsene følges opp i den enkelte barnehage med 

gjennomgang på foreldremøter og i samarbeidsutvalg. Barnehagene rapporterer til kommunen som 

barnehagemyndighet hvordan de følger opp resultatene for å oppnå kvalitetsforbedring.
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3.6 Bemanning	og	utdanning	

Utdanningsdirektoratet er i ferd med å utvikle en statistikkbase med sentrale nøkkeltall fra 
barnehagesektoren, www.barnehagefakta.no. Tallmaterialet er hentet fra barnehageeiernes 
årsmelding gjennom BASIL. Disse tallene rapporteres inn i desember hvert år, og de kvalitetssikres av 
kommunen og Utdanningsdirektoratet.

Barnehagefakta gir blant annet informasjon om
- ansattes utdanningsbakgrunn
- antall barn per ansatt i barnehagen
- om barnehagen oppfyller pedagognormen

Som det kommer frem av statistikken har Molde kommune lavere bemanning med flere barn per 

voksen enn nasjonalt snitt. Kommunen ligger også under nasjonalt snitt for pedagogbemanning. For 

å komme på nasjonalt nivå må derfor kommunen både øke antall voksne og øke antall 

barnehagelærere.
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Antall søknader om dispensasjon fra utdanningskravet går gradvis ned i Molde. Dispensasjoner kan 

gis for et helt barnehageår eller for kortere perioder. Tallet viser totalt antall stillinger det er gitt 

dispensasjon i, ikke antall årsverk.

Barnehageår Private barnehager Kommunale barnehager Totalt

2011/12 11,25 5,50 16,75

2012/13 11,35 7,30 18,65

2013/14 14,15 9,60 23,75

2014/15 9,30 9,50 18,80

2015/16 9,70 5,00 14,70

3.7 Kompetanseutvikling

Det arbeides aktiv for å styrke kompetansen i Moldebarnehagene. Det har i flere år vært arbeidet 

med store fellesprosjekt både i kommunen og i regionen. Siste store satsing var prosjektet 

«Vennskap på ramme alvor – kompetanseutvikling i Moldebarnehagene»

(www.molde.kommune.no/vennskap). Dette var et samarbeidsprosjekt mellom samtlige 27 

barnehager i Molde, 11 barnehageeiere, nesten 400 ansatte, hovedtillitsvalgte, Høgskulen i Volda og

fagseksjon barnehage i Molde kommune. Målet for prosjektet var kompetente voksne som gode 

tilretteleggere for vennskap. 

En samlet barnehagesektor i Molde erfarer at denne måten å arbeide med kompetanseutvikling på 

er svært fruktbar. Den fremmer samarbeid, innovasjon, tillitt – og ikke minst faglig arbeidsglede for å 

sikre alle barna i Molde et godt barnehagetilbud. Tillitt er en viktig faktor for å synliggjøre forhold 

som bør forbedres. Sektoren arbeider for å styrke det kritiske blikket, utfordre hverandre og 

oppfordre til nytenkning og kreativitet. Se oss, sett utenfra – gir nye perspektiv. Forbedringsarbeid er 

en kontinuerlig prosess som må holdes levende.
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3.8 Nøkkeltall	

Noen sentrale nøkkeltall (KOSTRA, ureviderte tall per 09.04.16):

I Molde kommunes årsrapport for 2015 finnes ytterligere informasjon og kommentarer for 

barnehageområdet: http://arsrapport.molde.kommune.no/2015/

Andre nøkkeltall, konsern

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95,4 94,6 94,4 91,1 91,4 91,5 90,8 90,9 91,1

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 1,4 3,5 2,9 4,3 4,7 4,9 3,5 4,0 4,1

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 86,2 84,2 85,0 81,4 81,8 82,3 80,8 80,9 81,5

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 101,3 100,8 100,7 97,1 97,3 97,2 97,1 97,1 97,0

Prioriteringer innad på barnehageområdet (fordeling i prosent)

Andel brukt på ordinært opphold og stimulering (201) 82,2 83,4 82,2 79,2 79,4 78,6 81,2 81,3 80,6

Andel brukt på tilrettelagte tiltak (211) 8,2 7,9 8,8 12,1 12,1 12,2 9,7 9,6 9,8

Andel brukt på lokaler (221) 9,6 8,7 9,0 8,7 8,6 9,2 9,1 9,1 9,6

Andre nøkkeltall

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern 56                 56                 60                 54                 57                 59                 54                 58                 59                 

Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barenhager 2,3 1,4 2,6 3,9 3,5 3,7 3,5 3,3 3,6

Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 5,4 5,4 5,6 5,2 5,3 5,4 5,7 5,8 5,8

Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2) 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,1 5,1 5,2

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 6,2 7,4 11,2 8,8 9,0 9,6 7,6 7,6 8,3

Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo
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4.	 Fremtidens	barnehage i	Molde - kapasitet

De følgende kapitlene som omhandler kapasitet, lokalisering og kvalitet henger tett sammen og 

bygger på hverandre. Innledningsvis påpekes at

- kommunen er ansvarlig for å sikre tilstrekkelig kapasitet, private eiere og kommunen som 

barnehagemyndighet har ulike roller

- renovering av gamle kommunale barnehager og utfasing av ikke drivverdige barnehager sees 

i sammenheng med utbygging og økt kapasitet

- planen bygger på nærmiljøbarnehageprinsippet og at nye barnehager til vanlig bør ha en 

størrelse på minimum 70 opp til ca. 120 barn

4.1 Kommunens	ansvar	for	å	sikre	tilstrekkelig	kapasitet

Som nevnt i kapittel 3 har kommunen har to ulike roller i forhold til barnehagevirksomhetene – en 

som barnehageeier og en som barnehagemyndighet. 

Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for å påse at barnehagetilbudet til befolkningen er i 

tråd med lov og regelverk. Det er kommunens ansvar å sikre alle barn med rett til plass, et tilbud. 

Som det kommer frem i barnehageeiers ansvar, er det barnehageeier som fastsetter barnehagens 

vedtekter og opptakskriterier. Det innebærer blant annet at private barnehageeiere kan tilby plass til 

barn uten lovfestet rett til barnehageplass, før barn med rett til plass. Kommunen har med andre ord 

ansvar for å sikre at retten ivaretas, men ikke styringsmulighet over den samlete kapasiteten.

4.2 Nasjonale	føringer,	rett	til	barnehageplass

Behovet for barnehagekapasitet påvirkes av den til enhver tid gjeldende utdannings-, barne- og 

familiepolitikk. Kontantstøtte, barnetrygd, permisjons- og moderasjonsordninger har betydning for 

barnehagesituasjonen. Innvandringspolitiske valg og situasjonen på arbeidsmarkedet er andre 

eksempler på faktorer som kan spille inn. Nabokommunenes dekningsgrad har betydning. Mangel på 

barnehageplasser i nabokommunene kan føre til at flere barn fra andre kommuner får plass i 

barnehager i Molde. Våren 2016 var det ca. 33 barn fra andre kommuner med tilbud i 

Moldebarnehager. Dersom private barnehager legger ned drift, er det kommunens ansvar å sikre 

barna videre barnehageplass i tråd med lovens krav.

Full barnehagedekning er et mål i konstant bevegelse. Minimumskravet er fastsatt i barnehagelovens 

§ 12a Rett til plass i barnehage.

4.3 Lokalpolitiske	prioriteringer

Molde kommune har i lang tid gitt tilbud om barnehageplass som har vært bedre enn den nasjonalt 

fastsatte minimumsstandarden. Kommunens lokalpolitiske prioriteringer er førende for det 
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tjenestetilbud innbyggerne skal få. I aldersgruppen 1-5 år har kommunen en dekningsgrad på 95 % 

(KOSTRA per 09.04.16).

Det er svært viktig for Molde kommune å tilby barnehageplasser i tråd med småbarnsfamilienes 

behov. Et godt pedagogisk barnehagetilbud har stor betydning for det enkelte barn, for rekruttering i 

offentlig og privat næring og er et viktig virkemiddel for en kommune i vekst. I forbindelse med 

kommunereformen og sentrale planoppgaver er det utarbeidet omfattende analyser for forventet 

befolkningsvekst, arbeidsplassutvikling, attraktivitet – hvordan få unge mennesker til å bosette seg i 

vår region og i vår kommune. Barnehagedekning og barnehagekvalitet har betydning for kommunens 

omdømme og attraktivitet for unge voksne. Telemarksforskning har utredet samfunnskonsekvenser 

ved endret kommunestruktur i Molderegionen. Det er utarbeidet 5 delrapporter med ulike tema som 

gir god oversikt over status i Molde og regionen. Det vises til rapportene for ytterligere informasjon.

Med bakgrunn i dagens politiske ordskifte er det realistisk å legge til grunn at det i nær fremtid vil 

stilles krav om reell full behovsdekning. Det må forventes at kommunene må legge til grunn et 

kontinuerlig barnehageopptak, der barn tilbys barnehageplass på samme måte som skolebarn har 

rett til skoleplass. 

4.3 Befolkningsvekst	og	prognoser

SSBs framskriving av folketall er et sentralt verktøy i planleggingen av kapasitet. Sammen med 

kommunens egne erfaringstall, ventelister på barnehageplass, arealplanlegging, utbygging av nye 

boligfelt mv gir det grunnlaget for hvordan kommunen forventer at fremtiden vil bli. En prognose vil 

imidlertid alltid være en prognose og planen må kontinuerlig tilpasses reell befolkningsvekst.

Vekst i barnetall

I følge prognosene forventes økning i aldersgruppen 1-5 år på ca. 300 barn fra 2016 til 2026.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antall barn 1-5 år



18

Vekstrate

Den største veksten i aldersgruppen 1-5 år forventes å skje i 2018, for så gradvis å reduseres. 

Barnetallet øker fortsatt, men vekstraten per år reduseres gradvis frem mot 2030. Fra 2016 til 2018 

økes barnetallet i aldersgruppen fra 1520 til 1605, totalt 85 barn. Fra 2018 til 2019 økes tallet med 

ytterligere 40 barn.

Endring i antall barn per skolekrets

Veksten vil være størst i Kviltorp skolekrets. Det forventes også vekst i Kvam, Langmyra, Sellanrå og 

Vågsetra skolekretser. På Bolsøya og i Nordbyen forventes noe reduksjon. For de andre 

skolekretsene er tallet stabilt.
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Framskriving av folketall for barn i aldersgruppen 1 til 5 år fordelt på skolekretser følger vedlagt.

(Vedlegg 1).

4.4 Vurderinger	og	prioriteringer

I følge prognosen forventes det en total vekst på ca. 300 barn i aldersgruppen 1-5 år fram til 2026. 

Toppen kommer i 2018 med en økning på 85 barn fra 2016. Etter 2025 vil antallet barn avta noe. Den 

største veksten ligger an til å komme i området sentrum og østover.

For å være en attraktiv kommune er det sentralt at behovet for barnehageplasser dekkes. Status 

etter hovedopptak av barn til barnehagene 2016-17 viser at Molde er nær målet og det er svært få 

barn igjen på venteliste. Grovt anslått ville kommunen med en økning på ca. 10-20 småbarnsplasser 

fullt ut dekt behovet slik det fremstår nå. Barnehagebehovet er imidlertid kontinuerlig i endring, det 

er derfor viktig at kommunen sikrer tilstrekkelig barnehageareal. Det må derfor legges opp til at 

kommunen har en arealbuffer, slik at variasjon i behov kan håndteres uten å måtte iverksette 

kortsiktige, dyre og dårlige midlertidige løsninger. Dette er i tråd med tidligere politiske saker 

behandlet i Molde. 

For å møte befolkningsveksten må kommunen utvide kapasitet i planperioden. Noe kapasitet kan 

dekkes ved renovering og utvidelse av eksisterende barnehager og ved bruk av midlertidige lokaler i 

sykepleierskolen, men dette vil ikke være tilstrekkelig dersom prognosen slår til. Det vil være særlig 

utfordrende å møte toppen som forventes å komme allerede i 2018.

Noen aktuelle grep

- fleksibiliteten i eksisterende drift utnyttes maksimalt

- veksten i sentrum kanaliseres til barnehager som har arealmuligheter til utvidelse og 

harmoniseres med nødvendig oppgradering av bygningsmasse

- små kommunale barnehager som på sikt ikke vurderes drivverdige, fases ut i perioder med 

god behovsdekning

- veksten i sentrum-øst kanaliseres til ny stor barnehage i Retiro/Bergmo-området

Fleksibiliteten i eksisterende drift utnyttes maksimalt

Barnehagesektoren har over år tilpasset driften til behovet for barnehageplasser. 

Gruppesammensetning, aldersfordeling, bemanning og arealbruk vurderes kontinuerlig for å tilpasse 

tilbudet til behovet og for å sikre driftsoptimale løsninger. Nærmiljøprinsippet, med flere barnehager 

ikke alt for langt fra hverandre, ivaretar familienes behov for nær lokalisering, gir god fleksibilitet og 

sikrer flyt i opptakssoner ved endringer i behov og befolkningsgrunnlag. Det er kommunens erfaring 

at dette er en effektiv og robust måte å drive barnehageutvikling på – særlig med tanke på 

generasjonsendringer i boligfelt.
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Veksten i sentrum kanaliseres til barnehager som har arealmuligheter til utvidelse og harmoniseres 

med nødvendig oppgradering av bygningsmasse

Tomtevalg for utvikling av barnehagekapasitet i sentrum er begrenset. Av kommunale barnehager i 

sentrum har Lillekollen og Hatlelia barnehager arealmuligheter til utvidelse. Begge barnehager har 

relativt sentral plassering og det er behov for oppgradering av bygningsmassen. Kommunens valg for 

driften i Hatlelia barnehage er avgjørende for logistikken i den videre utviklingen av 

barnehagetilbudet. Barnehagen har omfattende renoveringsbehov jfr. rapporten 

«Levetidsbetraktning Hatlelia barnehage – Molde Eiendom KF», (A. Overrein 2015). Ved eventuell 

renovering må hele driften ved barnehage flyttes. Barnehagen må enten renoveres, utvide kapasitet 

og videreføres, eller på sikt legges ned. Barnehagen har i dag plass til ca. 70 barn. Ved renovering og 

utvidelse med frilufts-grupper kan kapasiteten økes til ca. 90 barn. Dersom barnehagen legges ned vil 

kommunen miste 90 sentrale barnehageplasser som må erstattes annet sted i sentrum.

Kommunen har ervervet tomteareal i tilknytning til Lillekollen barnehage. Der er det gode muligheter 

til utvidelse av kapasitet. Det er også stort behov for renovering ved Lillekollen barnehage. I 

motsetning til Hatlelia, kan Lillekollen være delvis i drift også under renovering og utvidelse.

Små kommunale barnehager som på sikt ikke vurderes drivverdige, fases ut i perioder med god 

behovsdekning

Noen kommunale barnehager bør fases ut på sikt. Det er barnehager med

- omfattende renoveringsbehov/ikke arealmessig utvidelsesmulighet 

- barnehager som anses for små til å drive fremover

I perioder med god behovsdekning og som mulig med-finansiering til nye barnehager, bør 

kommunen avvikle disse. Dette er i tråd med kommunestyrets vurderinger og vedtak da renovering 

og utvidelse av nye Barnas Hus ble behandlet. Kommunen er imidlertid helt avhengige av kapasiteten 

i disse barnehagene fortsatt en tid fremover og de kan ikke avvikles før kapasiteten økes annet sted 

eller behovet reduseres.

Utfasing kan være aktuelt for:

- St. Sunniva barnehage (ca 40 plasser), startet 1951, Bj. Bjørnsons veg 8B

- Banehaugen barnehage (ca 20 plasser), startet 1955, Banehaugvegen 4

- Øvre Bergmo barnehage (ca 20 plasser), startet 1971, Nøisomhedvegen 30

St. Sunniva og Banehaugen barnehager er kommunens eldste barnehager som fortsatt drives i 

opprinnelige bygg. 

På St. Sunniva barnehage er det omfattende behov for renovering av bygningsmassen. Det er ikke 

arealmessig utvidelsesmulighet ved denne barnehagen. Barnehagen ligger midt i sentrum og utfasing 

av drift og eventuelt salg av eiendommen kan gi økonomisk handlingsrom til med-finansiering av 

andre barnehageplasser.

Banehaugen og Øvre Bergmo barnehager er små en-avdelings barnehager med renoveringsbehov og 

uten tilstrekkelig arealmessig utvidelsesmulighet. Disse anses ikke å være drivverdige på sikt, da de er 

sårbare både bemanningsmessig og økonomisk. 
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Veksten i sentrum-øst kanaliseres til ny stor barnehage i Retiro/Bergmo-området

Prognosene for befolkningsvekst tilsier at kommunen må bygge ut en ny stor barnehage i nær 

fremtid. Ved utvidelse av kapasitet på barnehageplasser må veksten harmoniseres med eksisterende 

tilbud. Dagens barnehager ligger godt spredt, lokalisert i de fleste deler av kommunen. Eksisterende 

barnehager ivaretar behovet i ytterkantene av kommunen. Blir det større behov enn tilbudet i en 

ytterkant, styres tilbudet inn mot sentrum.

En ny stor barnehage må derfor lokaliseres så sentralt og strategisk at den kan utnyttes fleksibelt. 

Avsatt areal i Retiro/Bergmo-området er best egnet til å ivareta dette aspektet. Det vises til 

drøftingene i kapittel 5. Fremtidens barnehage i Molde – lokalisering. 

4.5 Strategi	og	tiltak

Molde kommune vil 

- arbeid for full behovsdekning av barnehagekapasitet

- utnytte fleksibiliteten i eksisterende drift maksimalt

- kanalisere vekst i sentrum til barnehager som har arealmulighet til utvidelse og 

harmonisere utvidelse med nødvendig oppgradering av bygningsmasse

- gradvis fase ut barnehager som ikke anses drivverdige på sikt

- utnytte midlertidig godkjente lokaler for å dekke behovet i overgangsperioder

Tiltak 

- renovere og utvide driften ved Hatlelia barnehage, oppstart 2017

- flytte driften til lokaler i tidligere sykepleierskolen under renovering

- renovere og utvide driften ved Lillekollen barnehage

- bygge ut ny barnehage i Retiro/Bergmo-området

- vurdere utfasing av aktuelle kommunale barnehager
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5.	 Fremtidens	barnehage	i	Molde	– lokalisering

5.1 Kommunens	arealplanlegging	

Det pågår for tiden flere større planarbeid for utvikling av areal i Molde kommune. 

«Kommunedelplan for Molde, del 1, 2015-2026, arealplan fra Strande til Aukra grense» er snart 

ferdig behandlet. Kommunedelplan for Hjelset er under behandling og ikke minst er det store planer 

knyttet til samferdsel.

Det har vært et nært samarbeid mellom arealplanseksjonen i plan- og utviklingsavdelingen og 

fagseksjon barnehage i forhold til lokalisering av areal til barnehageformål.  Barnehagene har også 

medvirket, blant annet gjennom registrering av areal som benyttes av barnehagene. Litt eldre barn 

har deltatt med barnetråkkregistrering.

I planarbeidet er det gitt flere målsetninger for arealutviklingen. Bærekraft-begrepet i plan- og 

bygningslovens formålsparagraf er lagt til grunn. Det er satt mål for sosiale strukturer, økonomiske 

forhold og miljøhensyn.

Noen sentrale mål:

- sikre et godt folkehelseperspektiv

- sikre kapasitet i tråd med forventet befolkningsvekst og riktig plassert areal

- bidra til et vitalt bysentrum

- ta hensyn til naturressurser

- tilrettelegge for en arealutvikling som gjør det attraktivt å velge miljøvennlige 

transportformer

Kommuneplan for Molde, del 1, 2015-2025, s. 6-10

5.2	 Nærmiljøbarnehage

Arealplanens mål samsvarer svært godt med den tenkning som gjennom år er lagt til grunn i 

utviklingen av barnehagetilbudet i Molde. Gjennom søknad til barnehageplass kommer det tydelig 

frem at foreldre i svært stor grad søker plass i barnehager som er nær lokalisert hjemmet. Nærhet og 

kvalitet er de mest førende prinsipp i valg av barnehage. Ved tildeling av barnehageplass skal 

brukernes ønsker og behov tillegges stor vekt jfr. barnehagelovens § 12 Samordnet opptaksprosess i 

kommunen.

Det har stor betydning for barn og foreldre å høre til i et nærmiljø, at barna treffer venner både i 

barnehage og hjemme. Dette behovet forsterkes når barna nærmer seg skolealder. Prinsippet om 

nærmiljøbarnehage står derfor svært sterkt i Molde. Det er også et vesentlig prinsipp i forhold til 

bærekraft-begrepet i arealplanleggingen. 
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5.3 Strategisk	lokalisering

Noen områder er særlig strategisk gode for barnehageutvikling. Kjennetegn ved slike strategiske 

områder vil være at de gir god mulighet til fleksibilitet og at de kan dekke kapasitetsbehov for flere 

områder av kommunen. Nærmiljøbarnehager, særlig i ytterkanter av kommunen, kan være 

generasjonsutsatte. Det kan være stort behov for barnehageplasser i perioder, mens det i andre 

perioder er mindre etterspørsel. En god kombinasjon mellom nærmiljøbarnehager og strategisk 

plasserte barnehager gir robusthet for svingninger i behov og svingninger av behov i ulike deler av 

kommunen. Området ved Lillekollen og Retiro er eksempel på slik strategisk lokalisering.

5.4 Lokalisering	av	barnehageareal

Gjennom arbeidet med Kommuneplan for Molde er det gjort grundige vurderinger for 

arealutviklingen i kommunen. Dette innbefatter areal avsatt til fremtidig barnehageformål. 

Lokalisering av barnehager må harmonere med kapasitetsbehov. Det vises til kapitel 4 Fremtidens 

barnehage i Molde – kapasitet. 

Avsatt areal til barnehageformål

I kommunens arealplanarbeid er det avsatt areal til fremtidig barnehageformål:
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Nye areal til barnehage i kommunedelplanen for området Strande til Aukra er følgende:

Område Nytt areal Kommentar

Kvam 7,4 daa Erstatter regulert barnehageareal på Kringstad, grunnet 
behov for ny veg-adkomst til deler av Kringstad-feltet.

Ole Mathias plassen 1,6 daa Utvidelse av eksisterende barnehageområde. Total størrelse 
vil være 6,2 daa.

Bergmo 6,0 daa

I tillegg pågår det reguleringsarbeid for ny barnehage på Retiro. Denne barnehagen dimensjoneres 

for 120 barn. Det bør også ved utarbeiding for Strandelia og ved eventuell transformasjon av 

Lundavang-området vurderes om det skal avsettes areal til barnehage.

Kommunedelplan for Molde, del 1, 2015-2025 s. 27

Videre legges det inn rikelig med areal tilknyttet Hjelset barnehage og areal på Hungnesmarka. 

Planen for Hjelset er lagt ut til høring. I nye arealplaner vurderes mulig areal til barnehage i forhold til 

forventet behov.

5.5 Vurderinger	og	prioriteringer

Gjennom søknadsprosessen til barnehageplass viser det seg at de aller fleste foreldre ønsker 

barnehageplass i barnas nærmiljø. Nærmiljøbarnehager gir mange kvaliteter som kommunen og 

barnehageeiere ønsker å ivareta. Samtidig er det viktig at grunnlaget for drift er tilstrekkelig over tid, 

slik at barnehageeier ikke risikerer store svingninger mellom behov og etterspørsel. En god 

kombinasjon mellom nærmiljøbarnehager og utvikling av kapasitet med særlig strategisk lokalisering 

gir grunnlag for et fleksibelt, robust og godt barnehagetilbud. 

For å møte behov for økt barnehagekapasitet prioriteres vekst i sentrum og sentrum-øst. Det vil 

ivareta både nærmiljøprinsippet, gi smidighet mellom allerede etablerte barnehager og utbygging av 

ny barnehage.

Kvam

Det er forventet befolkningsvekst på Kvam og det er avsatt barnehageareal i kommuneplanens 

arealdel for å ivareta eventuelt behov for økt kapasitet i fremtiden. Kommende år er det imidlertid 

større behov for kapasitetsvekst i sentrum og mot sentrum øst og disse områdene bør prioriteres 

først. Eventuelt økt behov i Kvam-området kanaliseres inn mot sentrum.

Sentrum

Det er i sentrum og sentrum øst den største befolkningsveksten ligger an til å komme. 

Det er begrenset arealmuligheter i sentrum og det vil derfor være viktig å utnytte muligheter til 

kapasitetsvekst i barnehager der det er tomteareal til økning. Det er aktuelt for Hatlelia og Lillekollen 

barnehager.
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Bygningsmassen i Hatlelia er dårlig og det kreves omfattende renovering med det første. Det vises til 

rapporten «Levetidsbetraktning Hatlelia barnehage. Molde Eiendom KF» (A. Overrein, 2015) og til 

siste års kommentarer til investeringsbudsjettet. Ved renovering må driften i sin helhet flyttes til 

annen lokasjon (midlertidige lokaler i sykepleierskolen). 

Kommunen har ervervet tomteareal i tilknytning til Lillekollen barnehage slik at samlet areal der er 

over 15 daa. Lillekollen gir i dag tilbud til 100 barn. Barnehagens lokaler er gamle og krever 

renovering. Renovering og utvidelse kan sikre plass til mange barn. 

Man kunne i prinsippet lagt ned Hatlelia (ca. 90 plasser), St Sunniva (ca. 40 plasser) og Banehaugen 

(ca. 20 plasser) og samlet driften for alle på Lillekollen. Lillekollen ville da bli en svært stor barnehage 

med over 250 barn og kommunen får med en slik løsning ikke kapasitetsvekst. For å sikre muligheter 

til kapasitetsvekst i sentrum er det derfor viktig å beholde og utvide kapasiteten i Hatlelia barnehage.

I tråd med føringene i kapittelet om kvalitet, kan det også være grunn til å være tilbakeholden med å 

utvikle så store barnehager som Lillekollen da ville blitt.

Molde har flere store og bynære områder i endring. Kommunedelplanens kapittel 4 omhandler 

byutvikling – prinsipp og strategi. (Kommuneplan for Molde, del 1, 2015-2025, s. 17-26).  I 

forbindelse med nytt sykehus vil området på Lundavang frigjøres til andre formål. Vurderinger av 

behov for barnehagekapasitet i dette området, må tas når aktuelle planer for området skal 

utarbeides.

For å kunne møte veksttoppen i 2018 er det avgjørende at renoveringen av Hatlelia starter opp 

snarest. Kommunen vil da få arealet på sykepleierskolen disponibel for å kunne ta unna veksten som 

forventes gradvis å øke fram mot 2018-19. 

Renovering og utvidelse av Hatlelia setter kommunen i stand til å ta veksten dersom prognosen blir 

realitet, samtidig som en får handlingsrom til å vurdere om det bør være renovering og utvidelse ved 

Lillekollen eller ny barnehage på Retiro/Bergmo-området som skal prioriteres først. Det er med andre 

ord en løsning som sikrer god og kostnadsbesparende logistikk; renovering og utvidelse Hatlelia, full 

utnyttelse av midlertidige lokaler i sykepleierskolen så lenge de kan godkjennes til barnehagedrift, 

fleksibilitet i kapasitet mellom Hatlelia, Lillekollen og sykepleierskolen.

Sentrum øst

Kviltorp skolekrets får den aller største veksten. Når man ser samlet lokalisering og kapasitet i 

barnehagene er det i området sentrum-øst det må planlegges en ny stor barnehage for å møte 

befolkningsveksten best. Kommunen har regulert området rundt Villa Retiro til barnehageformål. Det 

er en svært god strategisk lokalisering for en ny stor barnehage. Det er en stor utfordring at det ikke 

foreligger løsning på hvordan den trafikale tilkomsten til området skal være. Dersom det skulle vise 

seg umulig å få realisert Retiro-alternativet, kan avsatt tomt på Bergmo benyttes.

Kapasitet i dette området er strategisk viktig. Lokaliseringen fanger opp behov fra alle deler av 

kommunen; sentrum, øst, sør og nord. Kapasiteten i denne barnehagen kan økes og reduseres i tråd 

med behov. Dette vil være viktig for å unngå at barnehager nedlegges med bakgrunn i overkapasitet. 

Kapasitetsbehovet når denne barnehagen kommer i drift, vil være avgjørende for om noen av de små 

kommunale barnehagene skal fases ut. Dette er forutsatt at midlertidige lokaler i sykepleierskolen er 

ledige til å møte vekstens toppunkt i 2018.
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Nordbyen

Det er forventet reduksjon i barnetallet i Nordbyen og det legges til grunn at dagens fem barnehager 

i området er tilstrekkelig for dekke behovet.

Årølia

En stor andel av veksten i Kviltorp skolekrets kommer pga utbygginger i Årølia. For å møte 

kapasitetsbehovet for barnehageplasser utlyste kommunen konkurranse om bygging av ny 

barnehage i Årølia i 2011 og Espira Årølia startet opp høsten 2012. Dette er en stor barnehage med 

plass til ca. 120 barn. Videre godkjente kommunen en utvidelse på Krohnstad Montessoribarnehage 

fra høsten 2014/vinteren 2015 fra ca. 40 til ca. 80 plasser. 

Behovet for barnehageplasser i dette området er fullt ut dekt nå, og det er ikke søkere igjen på 

venteliste. 

Utbyggingen i Årølia er imidlertid ikke ferdig. I forbindelse med utarbeiding av Strandelia vurderes 

behovet for areal til barnehageformål. Espira Årølia har opsjon på tomt (ca. 4.5 daa) til 

barnehageformål i tilknytning til dagens barnehage. Det kan gi utvidelsesmulighet med ca. 100 

plasser. En utvidelse her vil imidlertid bety en svært stor samling av barn, særlig med tanke på en 

fremtidig skole i tillegg. Kommunen mener derfor at lokalisering av flere barnehageplasser i Årølia, 

må vurderes i forhold til behovet i nye boligfelt. Behovet er godt dekt opp der barnehagen ligger i 

dag. Boligfeltene i Årølia kan være generasjonsutsatte, mange nyetablerere som vil ha småbarn en 

periode for at det i perioder vil være færre barnehagebarn. Det kan føre til stor søkermasse i 

perioder, men mangel på søkere i andre perioder. For å utvide kapasitet i dette området må det 

være tilstrekkelig grunnlag for utvidelse.

Som nevnt over bør kommunen heller prioritere utvidelse av barnehagekapasitet der behovet er 

størst og det er strategisk best grunnlag for utvidelse, i området Retiro/Bergmo.

Hjelset, Skjevik, Kleive

I følge prognosene er kapasiteten i disse områdene tilstrekkelig i perioden. I kommunedelplan for 

Hjelset er det planlagt rikelig areal rundt eksisterende barnehage til å tåle utvidelse som også tar opp 

i seg eventuelt økt behov i forbindelse med nytt sykehus. Kapasitetsbehov i forbindelse med nytt 

sykehus kan også komme i sentrum, dersom ansatte bosetter seg der og pendler til sykehuset. Ved 

regulering og utvidelse av Hungnesmarka vil det bli innregulert tomt til barnehage som reserve. I 

dette området skal det med andre ord være rikelig arealmuligheter til å ivareta behovet i hvert fall til 

2040. 

Bolsøya, Solemdal, Skåla

På Bolsøya er det forventet nedgang i barnetall. I Vågsetra skolekrets er det forventet noe vekst. Det 

er ikke kommunale barnehager i dette området, fire barnehager drives av tre private eiere. Det vil 

være viktig at tiltak som eventuelt iverksettes i èn privat barnehage, ikke fører til uhensiktsmessig 

nedleggelse hos en annen. Behovet for kapasitetsvekst i dette området vurderes kontinuerlig i 

forhold til utbygginger av boligfelt og hvorvidt den samlete kapasiteten i kommunen for øvrig 

ivaretar behovet.

Sekken

Barnetallet i barnehagen på Sekken er svært lavt (4 barn høsten 2016). Det er gode arealmuligheter 
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til utvidelse i oppvekstsenteret, dersom prognosen som tilsier at vekst i barnetallet slår til. 

Situasjonen på Sekken må imidlertid kontinuerlig vurderes samlet for oppvekstsenteret, særlig hvis 

barnetallet reduseres ytterligere. 

5.6 Strategi	og	tiltak

Molde kommune vil

- at det legges til rette for barnehager i alle deler av kommunen, nærmiljøbarnehage skal være 

et førende prinsipp

- sikre god strategisk lokalisering ved utbygging av kapasitet

- vurdere videre arealbehov i fremtidige arealplaner

Tiltak

- kapasitetsvekst i sentrum lokaliseres til Hatlelia og Lillekollen barnehager 

- kapasitetsvekst i øst lokaliseres til Retiro/Bergmo-området

- kapasitetsvekst i indre del av kommunen lokaliseres til tilgjengelig areal ved Hjelset

barnehage og Hungnesmarka, og ved behov må det vurderes en kapasitetsøkning også ved

              Kleive oppvekstsenter       
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6. Fremtidens	barnehage	i	Molde	– eierstrategi

Det er et stort mangfold av barnehageeiere i Molde kommune. 11 ulike eiere drifter totalt 27 

barnehager; 15 private og 12 kommunale. Det vises til oversikt i kapittel 4.1 Eierskap og kapasitet.

6.1 Mangfold	og	variasjon	– samspill	mellom	ulike	eierskap

Molde kommunestyre har i sak PS 25/07 vedtatt en klar målsetting om at det til enhver tid skal være 

en barnehagedekning i kommunen som fanger opp variasjoner i etterspørsel og behov. 

Barnehagetilbudet skal utvikles i et nært samspill mellom offentlig og privat drift. Dagens 

barnehagetilbud speiler dette. Private barnehager har vært avgjørende for å sikre tilstrekkelig 

barnehageplasser i Molde. Foreldre kan velge mellom barnehager med ulik profil og ulikt eierskap. 

Variasjon og mangfold i barnehagetilbudet gir næring både til konkurranse og samarbeid, ikke minst 

til å se flere perspektiv og løsninger på hva et godt tilbud kan innebære. Sunn konkurranse for å 

styrke kvalitet er bra, mangfold gir foreldre valgmuligheter – samtidig er det svært viktig for et 

lokalsamfunn å sikre en god balanse og styring mellom enhet og helhet i sektoren. 

Det har både vært nedleggelse og utbygging av barnehager siste år. Den største andelen nye 

barnehageplasser har siden 2012 vært i privat regi ved utbygginger ved Espira Årølia, Mobarn 

Cecilienfryd, Mobarn Øverland (barnehagebuss), Krohnstad Montessoribarnehage. Kommunale 

prosjekt i perioden har vært renovering Hjelset barnehage, nye Barnas Hus og midlertidige lokaler i 

sykepleierskolen. Kommunen har lagt til rette for at eksisterende private barnehageeiere har fått 

realisert egne planer for utvidelser. 

Endringer i perioden 2012-2016

Barnehage Start/slutt Eierskap

Nye Espira Årølia Startet høsten 2012 Privat (Espira)

Kviltorp (midlertidige lokaler) Avviklet høsten 2012 Kommunal

Symra barnehage Avviklet høsten 2012 Privat (Mobarn)

Nye Hjelset barnehage Startet høsten 2013 Kommunal

Hjelset barnehage (midlertidige lokaler) Avviklet høsten 2013 Kommunal

Kleive oppvekstsenter, 
avd Ødegård (midlertidige lokaler)

Avviklet høsten 2013 Kommunal

Berg barnehage Avviklet høsten 2013 Kommunal

Cecilienfryd barnehage Utvidelse høsten 2013 Privat (Mobarn)

Teoball barnehage Avviklet høsten 2013 Privat (foreldreeid)

Midlertidige lokaler, Sykepleierskolen Startet høsten 2013 Kommunal

Krohnstad Montessoribarnehage Utvidelse høsten 2014 Privat (enkeltm. foretak)

Øverland barnehage, barnehagebuss Utvidelse høsten 2014 Privat (Mobarn)

Barnas Hus Nytt bygg og utvidelse 2015 Kommunal
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Som det kommer frem av oversikten har det vært store endringer i barnehagesektoren i Molde de 

siste år. Det har vært lagt vekt på tidsavgrenset bruk av midlertidige løsninger.

6.2 Barnehageutvikling	– kommunens	helhetlige	ansvar

Kommunen har ansvar for å sikre en god helhet i barnehagetilbudet for kommunens innbyggere. 

Myndighetsansvaret er et vesentlig annet ansvar enn det ansvar den enkelte eier har for den enkelte 

barnehage. Private eiere er viktige medspillere ved at de sikrer et godt tilbud til sine brukere. Det er 

imidlertid kommunen som må ivareta helhetsperspektivet og som til syvende og sist må påse at 

tilbudet er i tråd med lovverk, nasjonale og lokale føringer.

Viktige suksesskriterier for å lykkes i dette helhetsarbeidet er et godt samarbeid med alle aktører i 

sektoren, forståelse for hverandres roller og ansvar, å ville hverandre vel, å utvikle en sunn balanse 

mellom konkurranse og samarbeid, gjensidig tillitt, arbeide med felles forankring og mål for 

Moldebarnehagene.

Videre er det viktig at kommunen har handlingsrom nok til å sikre god og overordnet styring med 

sektoren. Det er avgjørende for det samlede tilbudet til befolkningen og avgjørende for at 

kommunen har så god økonomisk kontroll i sektoren som mulig.

Kommunen må sikre kapasitetsvekst samtidig med behov – ikke for tidlig, ikke for seint. Alternativt 

kan barnehager en periode stå med ledig kapasitet, noe som raskt kan få store økonomiske 

konsekvenser for den enkelte eier, mellom ulike eiere og for kommunen.

Kommunens målsetting om mangfold står fast. Kommunen har gode erfaringer med dyktige og 

seriøse private eiere i Molde. Kommunen er samtidig avhengig av å ivareta helhetlig stabilitet og 

fleksibilitet. Balansen mellom konkurranse og stabilitet kan være hårfin, og blir stadig mer utfordret 

etter hvert som dekningsgraden øker. Ikke minst vil dette ha betydning når nye store barnehager 

bygges. Det vil være perioder der kommunen parallelt med utbygging må vurdere styrt nedlegging av 

barnehageplasser, eksempelvis små barnehager som på sikt skal fases ut. Barn, foreldre og kommune 

er ikke tjent med at nye store barnehager utkonkurrerer nabobarnehagene. En slik situasjon kan føre 

til ikke planlagte nedleggelser, tap av barnehageplasser – som kommunen i neste omgang må finne 

erstatning for. 

6.3 Vurderinger	og	prioriteringer

Kommunen ser stor verdi i at det er mangfold av ulike eiere, og ønsker også i fortsettelsen å legge til 

rette for at dette mangfoldet videreutvikles. Samtidig må kommunen ha handlingsrom til å sikre god 

helhet i tilbudet.

Noen barnehager har større strategisk betydning for utviklingen av barnehagetilbudet i kommunen 

enn andre. Dette vil særlig gjelde store barnehager som er lokalisert slik at de kan dekke 

barnehagebehov for flere geografiske områder og hvor kommunen kan tilpasse driften til det 

samlete behovet. Lillekollen barnehage er et eksempel, ny stor barnehage i Retiro/Bergmo-området 
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kan være et annet. Ved opprettelse av ny stor barnehage, må det sikres at ikke den «slår beina unna» 

driften i barnehagene rundt. Dette er særlig aktuelt i tidsrommet for nyetablering. 

Kommunen bør ha bufferkapasitet før å øke eller redusere volum i tråd med det samlete behovet 

kommunen til enhver tid har. Private eiere har ikke ansvaret overfor hverandre. Kommunen må sikre 

denne helheten. Det er ikke alltid slik at løsninger for den enkelte eier harmonerer med det som er 

best for det samlete barnehagetilbudet. Strategisk viktige barnehager bør derfor eies av kommunen.

Vi mener det samlet tjener barna og barnehagetilbudet best å sikre et nødvendig stabilt og kvalitativt 

gjennomgående godt tilbud, med sunn konkurranse – men ikke så spisset at barnehagetilbud 

konkurrer hverandre ut. 

Kommunen må ha tilstrekkelig styringsmulighet i sektoren, samtidig som det er stort mangfold med 

mange ulike private aktører. Kommunal drift styres i sin helhet av kommunestyret. Det innebærer 

blant annet at nedleggelser, utvidelser og innskrenkinger reguleres av kommunestyrets vedtak. 

Endringer i privat drift styres av den enkelte eier, men når det gjelder finansiering og store utvidelser 

vil kommunestyrets vedtak om finansiering ha avgjørende betydning.  Dersom en privat eier 

beslutter å legge ned barnehagedriften, vil det være kommunen som må sikre at barna får annet 

tilbud i tråd med barnehagelovens bestemmelser. 

Det har vært lagt opp til noenlunde jevn fordeling i kapasitet mellom kommunal og privat drift, men 

de senere års satsinger har ført til at den private driften gradvis har økt i forhold til den kommunale. 

For å sikre kommunestyret gode styringsmuligheter, bør kommunen eie og drive minst 50 % av 

barnehagevolumet.

6.5 Strategi	og	tiltak

Molde kommune vil

- eie og drive barnehager av særlig strategisk betydning 

- eie og drive minst 50 % av barnehagevolumet

- videreføre mangfold og variasjon i eierstruktur

Tiltak 

- eventuell ny barnehage i Retiro/Bergmo-området eies og drives av kommunen

- øke kapasitet ved Hatlelia og Lillekollen barnehager

- legge til rette for mangfold og variasjon i eierstruktur

- legge til rette for et godt samarbeid mellom de ulike aktørene i sektoren
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7. Fremtidens	barnehage	i	Molde	- kvalitet

7.1 Kvalitet	i	barnehagen

Kvalitet i barnehagen er et svært omfattende tema. Barnehagelov og rammeplan er under revidering. 
Ny rammeplan (forskrift til barnehageloven) er varslet å komme til høring høsten 2016 og skal 
iverksettes fra 2017. Kommunen legger opp til et grundig arbeid i forbindelse med høringen og 
implementering av ny rammeplan. I den sammenheng vil kommunens arbeid med kvalitet bli 
grundigere belyst. I denne planen er derfor kun noen få, men sentrale punkt omtalt.

Barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift) angir de 
samfunnsmessige kriteriene for hva en god barnehage er. 

Kvalitet i barnehagesammenheng kan defineres som: 
Barnas og de ansattes oppfatninger av og erfaringer med barnehagen, og i hvilken grad 
barnehagen oppfyller faglige og samfunnsmessige kriterier for hva en god barnehage er.

Søbstad, 2002

Forrige kvalitetsmelding «Framtidens barnehage» (Meld. St. 24 2012-2013) beskrev sammenhengene 
mellom struktur- og prosesskvalitet og barnas utvikling. Kvaliteten på det som foregår til daglig i 
barnehagen, prosesskvaliteten, er i følge forskningen avgjørende for hvordan barnehagen påvirker 
barnets trivsel og læring. Rammene rundt, strukturkvaliteten, bidrar til å legge til rette for eller 
begrense prosesskvaliteten. (Meld. St. 24 s. 18). 

Kunnskapsdepartementet har akkurat publisert ny kvalitetsmelding -
«Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» (Meld. St. 19 2015-16). Regjeringen ønsker med 
meldingen å skissere de viktigste prioriteringene for å styrke kvaliteten på innholdet i barnehagen i 
arbeidet med ny rammeplan. Rammeplanen forventes komme på høring høsten 2016 og planlegges 
iverksatt i 2017.

Følgende mål ligger til grunn for meldingen:
- Trygge barnehager av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle
- En barnehage som gir alle barn et godt tilbud som er tilpasset deres behov
- Barna skal trives, utvikle seg og lære
- Når barna skal begynne på skolen, skal de kunne snakke norsk, samarbeide og samhandle 

med andre og ha lyst til å lære

De største utfordringene knyttet til barnehagens innhold er etter regjeringens vurdering:
- at ikke alle barn opplever et trygt omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen
- at det er for stor variasjon mellom barnehager i kvalitet på det allmennpedagogiske tilbudet
- at mange barn mangler tilstrekkelig norsk språklig kompetanse når de begynner på skolen
- at barn med behov for særskilt støtte og tilrettelegging ikke får et tilpasset tilbud i tide
- at ikke alle barn opplever en god overgang og sammenheng mellom barnehage og skole

7.2 Bemanning	og	personalets	kompetanse

Det er faglig enighet blant forskere om at personalets kompetanse og voksentetthet i 
barnehagen er de viktigste faktorene for barns trivsel og utvikling. De ansattes formelle 
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kompetanse har betydning for kvaliteten på samhandlingen med barna, og for hvordan 
personalet tilrettelegger et omsorgs- og læringsmiljø ut fra hvert enkelt barns 
forutsetninger.

Meld. St. 19 Tid for lek og læring, s 71

Det er derfor et stort paradoks at utdanningsgraden i sektoren er så lav (Barnehagespeilet 2015):

Barnehager i Molde har lavere pedagogbemanning enn landssnittet, 39 % mot nasjonalt snitt på 41 % 
(Barnehagefakta.no). Første mål må være å nå landssnittet. Mange barnehageeiere satser stadig mer 
på rekruttering og kvalitet og arbeider for å sikre 50 % andel med barnehagelærerutdanning. Det 
viser seg ofte å være et klokt valg - både for økt rekruttering, for kvalitet og omdømme. Molde 
kommune bør være aktive i konkurransen og ha som mål å øke andelen barnehagelærere til 50 %.
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Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020
(Kunnskapsdepartementet) legger opp til følgende system for kompetanseutvikling:

Barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og andre utgjør 61 % av bemanningen i barnehagene i 
Molde. I tillegg til økt satsing for flere barnehagelærere, bør det legges til rette for at ansatte i 
barnehagene får økt sin kompetanse i tråd med føringene i den nasjonale kompetansestrategien og 
kommunens strategiske kompetanseplan.

Videre bør det satses på mer kompetanse om likestilling og økt andel menn i barnehagene jfr Medl. 
St. 7 Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn.
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7.3 Barnehagens	størrelse	

For ikke mange år siden var en barnehage med ca. 70 barn ansett som en veldig stor barnehage. I dag 

er trenden både lokalt og nasjonalt at barnehagene blir større.

Barnehagespeilet 2015, s. 13

Som det kommer frem av statistikken er utviklingen for så vidt ganske stabil, men trenden viser at 

antall barn i barnehager med færre enn 50 barn er synkende, mens barnehager med flere enn 101 

barn er økende. Flest barn går i barnehager med 51-75 barn.

I forbindelse med den politiske behandlingen av nye Barnas Hus ble det lagt til grunn at det ikke er 

ønskelig med kommunale barnehageenheter med mindre enn 72 plasser i byområdet. Dette var 

begrunnet med at barnehagens 36 plasser vil være en urasjonell driftsenhet for framtida. (Molde 

kommunestyre, 19.06.14, sak 50/14 «Full barnehagedekning – kommunal satsing fremover).

Hva som er den optimale størrelsen vil gjerne vurderes forskjellig ut fra hvilket perspektiv man tar. 

Barn, foreldre, ansatte, eier og myndighet kan vurdere dette ulikt. Kunsten vil være å harmonere 

disse behovene så godt som mulig. Det er mange kriterier som er avgjørende for kvaliteten og 

barnets trivsel og helhetlige utvikling: barn per voksen, gruppestørrelse, personalets kvalifikasjoner, 

lokaler (strukturkvalitet), utstyr, uteareal, samhandling, relasjoner, aktiviteter (prosesskvalitet).

Kommunen ønsker nærmiljøbarnehage som et strategisk valg. Dette er et valg som harmonerer 

svært godt med foreldres ønsker og som kommunen har gode kvalitetsmessige erfaringer med. I 

nærmiljøprinsippet ligger at barnehagetilbudet må utvikles både sentralt og desentralt i kommunen. 

Barnehagens størrelse må tilpasses det behovet befolkningen i nærmiljøet har og det samlete 

behovet for barnehageplasser i kommunen. 

Kommunen legger derfor til grunn at nye barnehager som hovedregel bør gi tilbud til minst 70 

plasser, gjerne opp mot ca. 120 plasser. Dersom arealet som skal benyttes er rikelig, gir muligheter til 

inndeling i ulike soner, har gode naturmuligheter rundt - kan også større enheter vurderes. Det kan 

eksempelvis være aktuelt for området på Retiro/Bergmo og Lillekollen. (Kunnskapsdepartementets 

veiledende minimumsnorm for uteareal er 6 ganger netto leke- og oppholdsareal inne. Grovt 

beregnet ca. 5-6 daa for barnehager med ca. 120 barn). 
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Normen bør som hovedregel gjelde likeverdig både for kommunale og private barnehager. 

7.4 Barnehagens	organisering og	gruppestørrelse

I et barnehagefaglig perspektiv kan både store og små barnehager og ulike organisasjonsformer sikre 

god kvalitet i tilbudet til barna. Det sentrale vil være hvordan barnehagen ivaretar barnas behov og 

sikrer at kvaliteten er i tråd med lov og regelverk. Organisering og gruppestørrelser blir drøftet i 

mange sammenhenger. Temaet er sentralt blant annet i NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgivning 

for barnehagene og i Meld. St. 24 Framtidens barnehage. I den nyeste kvalitetsmeldingen Meld. St. 

19 Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen, er ikke gruppestørrelse og organisering på 

tilsvarende måte drøftet, men planen poengterer at det skal være en styrket innsats for et godt 

omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen. 

Det var et bredt sammensatt utvalg av fagpersoner fra forskningsmiljø og representanter fra statlig 

og kommunal sektor (inklusive Private Barnehagers Landsforbund) som laget utredningen NOU 

2012:1.

Utvalget foreslo blant annet følgende om barnets rett til å tilhøre en gruppe:

Barn har rett til å tilhøre en barnegruppe. Barnegruppen skal ha en størrelse som ut fra 
barnas alder og forutsetninger er trygg og pedagogisk forsvarlig. Organiseringen må ivareta 
barnas behov for forutsigbarhet og tilhørighet til en barnegruppe og tilknytning til voksne.
Ved vurderingen av om en gruppe er trygg og pedagogisk forsvarlig skal det legges vekt på 
barnas alder, aldersspredning i gruppen, om det er barn med nedsatt funksjonsevne, 
flerspråklige barn, barns mulighet for å etablere tilhørighet og vennskap, tilgjengelige voksne 
og personalets kompetanse samt barnehagens fysiske og psykososiale
miljø.

NOU 2012:1, s.279

Når det gjelder barnegruppens størrelse uttalte utvalget følgende:

Utvalget er av den formening at for å kunne ivareta barnehagens formåls- og 
innholdsbestemmelser på en god måte, bør ikke størrelsen på barnegruppene i alminnelighet 
overstige 9 barn under tre år og 18 barn over tre år.

NOU 2012:1, s. 279

Utvalget påpeker særlig ettåringenes behov:

Forskning har vist at mulighetene for at små barn skal kunne etablere en god relasjon med de 
ansatte er relatert til antall barn per avdeling. Små avdelinger med god voksentilgjengelighet 
virker beskyttende for de aller minste (Ahnert, Pinquart og Lamb 2006). Å legge til rette for at 
de minste barna fra ett til to år får være i små, oversiktlige avdelinger med god 
voksentilgjengelig er viktig for å hjelpe dem til å bli utsatt for mindre stress, slik at de får 
oppleve den nødvendige ro og konsentrasjon til læring og utvikling. På den måten kan de få 
bruke sin kapasitet på utforsking og utvikling.

NOU 2012:1, s. 280
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Kommunen støtter disse vurderingene i lovutvalgets anbefalinger. Mange av barnehagene i Molde, 

herunder de fleste kommunale, har allerede egne småbarns-grupper. Gjennom samordnet opptak 

viser det seg at store barnehager uten dette tilbudet mister søkere. Det er særlig viktig for 

barnehager med flere enn 1-2 avdelinger, hvor det i utgangspunktet er stort areal med mange barn 

og voksne å forholde seg til, å gi et tilbud som harmonerer med det både forskning, erfaring og 

behov tilsier. Det kan være ulike måter å skjerme de yngste barna på, men de yngste barnas særlige 

behov for god tilknytning og relasjoner må ivaretas. Når barn ned i 10-måneders alder nå har rett til 

barnehageplass, må tilbudet tilpasses aldersgruppen. 

Det vises forøvrig også til Folkehelseinstituttets rapport 2015/2 «Sårbare barn i barnehagen –

betydning av kvalitet». Rapporten viser til mange funn, men for å ta et par sitat i denne sammenheng 

(s.57):

….strukturelle kvalitetsindikatorer som gruppestørrelse, andel ufaglærte og utilstrekkelig 

plass til læringsaktiviteter hang sammen med utviklingen til hele barnegruppen og spesielt de 

sårbare barna. Prosesskvaliteter som manglende nærhet eller konfliktfylt relasjon til 

pedagogisk leder, samarbeidsmiljø og pedagogisk innhold hadde også betydning for barnas 

utvikling. 

…..

I denne rapporten fant vi en sterk sammenheng mellom relasjonen til personalet og barnas 

utvikling. Dette ser ut til å gjelde for alle barn.

Som det kommer frem av Barnehagefakta ligger Molde over landssnittet på antall barn per voksen. 
Det bør være et mål for alle barnehager i Molde som minimum å ligge på landsgjennomsnittet. Det 
innebærer at det ikke bør være mer enn 6 barn per voksen. (Snitt Molde 6.4 barn per voksen).

Den endelige vurderingen om hvordan barnehagens organisering, bemanning, struktur mv kan være, 

skal til slutt vurderes i barnehagens godkjenning etter barnehageloven:

Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i 
forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.

Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas 
alder og oppholdstid.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Lov om barnehager § 10 Godkjenning

I den enkelte sak og i den enkelte godkjenning må de konkrete forhold vurderes. Det vil derfor alltid 

være rom for ulike måter å organisere barnehagen på.

7.5 Samarbeid

Samarbeid med hjemmene

Barnehagelovens formålsparagraf fastsetter at barnehagen skal samarbeide med barnas hjem. For å 

sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg 

(lov om barnehager § 4). Barnehagenes viktigste samarbeidspart er foreldre/foresatte. Kommunen 
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ønsker å styrke samarbeidet ytterligere ved å opprette et sentralt foreldreutvalg for barnehagene. 

Foreldreutvalget skal bestå av foreldrerepresentanter fra samtlige kommunale og private barnehager 

i kommunen og vil være et samarbeidsforum mellom kommunen som barnehagemyndighet og 

foreldrene.

Tverrfaglig samarbeid

Kommunen ønsker å styrke det tverrfaglige samarbeidet. Dette er et av flere sentrale tema i barne-

og ungdomsplanen som er på høring nå. Barnehagesektoren har tverrfaglig samarbeid med mange, 

både internt i kommunen og utenfor kommuneorganisasjonen: skole, PPT, barnevern, helsesøstre, 

fysio- og ergoterapeuter, folkehelsekoordinator, helsetjenesten, frivilligheten, kulturskole, bibliotek, 

Kunnskapsnett Romsdal, for å nevne noen. Dette arbeidet skal videreføres og videreutvikles. 

Prioriterte satsinger som særskilt kan nevnes vil være:

- å videreutvikle samarbeidet med PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

- å evaluere og videreutvikle samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

7.6 Vurderinger	og	prioriteringer

Samtlige barnehageeiere i Molde ønsker å gi barn og foreldre/foresatte et barnehagetilbud med høy 

kvalitet. Barnehagene skårer høyt på brukerundersøkelsene og arbeider aktivt for økt kompetanse. 

Samtidig er det behov for forbedringer. Erfaring og nyere forskning understreker hvor avgjørende en 

slik styrking er for å utvikle kvalitetsbarnehager. Barnehagene i kommunen har behov for flere 

barnehagelærere og barnetallet per voksen bør reduseres. I første omgang må det arbeides for å 

sikre pedagogbemanning uten dispensasjoner fra utdanningskravet og redusere antall barn per 

voksen.

7.7 Strategi	og	tiltak

Molde kommune vil
- arbeid for at det skal være minst 50 % barnehagelærere i grunnbemanningen i de 

kommunale barnehagene

- arbeide for å redusere antall barn per voksen

- legge til rette for at ansatte får økt kompetanse i tråd med nasjonal og lokal 

kompetansestrategi

- sikre at barnehagene gir tilbud om småbarns-grupper til de yngste barna

- at nye barnehager har kapasitet til minimum 70 og til vanlig opp til ca. 120 barn

- arbeide for nært samarbeid med hjemmene 

- styrke tverrfaglig samarbeid

Tiltak 

- gradvis å innarbeide økt andel barnehagelærere og redusert antall barn per voksen gjennom 

kommunens budsjettarbeid

- opprette foreldreutvalg for barnehagene (FUB)
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- videreutvikle kvalitetsarbeid i samarbeid med hele barnehagesektoren

- videreutvikle samarbeidet med PPT

- evaluere og videreutvikle samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
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8.	 Økonomiske	konsekvenser

Utvidelse av kapasitet, styrket bemanning og kompetansetiltak fører til økte utgifter. Tiltak i planen 

må forankres i kommunens budsjett og økonomiplan og øvrige politiske behandling i den enkelte sak. 

8.1 Økonomiske	konsekvenser	- drift

Kommunen finansierer størsteparten av utgiftene både til de kommunale og de private barnehagene, 

mens offentlige tilskudd og annen støtte fra kommune eller eier utgjør en liten del av finansieringen. 

Finansieringen er regulert gjennom barnehageloven med forskrifter.

Foreldrebetalingen er regulert i en fastsatt maksimalsats som gjelder likeverdig både i kommunale og 

private barnehager (Lov om barnehager § 15 «Foreldrebetaling» og «Forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager»). Fra januar 2016 er maksimalsatsen kr 2655 per måned. Det er ulike 

moderasjonsordninger for familier med lav inntekt.

Tilskudd til drift og kapital for private barnehager er hjemlet i Lov om barnehager § 14 «Kommunalt 

tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager» og «Forskrift om tildeling av tilskudd til private 

barnehager». Private barnehager tildeles kommunalt tilskudd på bakgrunn av kostnader i tilsvarende 

kommunale barnehager. Kommunen finansierer med andre ord samtlige kommunale og private 

barnehager på en likeverdig måte i tråd med lov og forskrift. 

Finansieringsordningen i barnehagesektoren har siden øremerkingen av tilskudd ble opphevet i 2011,

vært i stor endring. Endringer og korrigeringer i regelverket har ført til uforutsette økonomiske 

konsekvenser, noe som også påvirker muligheten til å beregne korrekt budsjettramme. Siste forslag 

til endring ble sendt ut på høring den 20.07.16 med høringsfrist 20. 09.16. Forslaget innebærer blant 

annet justeringer i bestemmelsene om indeksregulering og pensjons- og kapitaltilskudd, samt at 

satsene departementet fastsetter fremgår direkte av forskriften. Det skal også utredes om det er 

behov for endringer i forskriften som følge av forslaget om å endre barnehageloven 12 a Rett til plass 

i barnehage - kortere ventetid for barnehageplass for barn født i september og oktober. Det skal også 

vurderes om det er behov for endringer i forskriften som følge av ordningen med stimuleringsmidler 

som skal gå til tilrettelegging for deltakelse i videreutdanning. (Udir: «Høring - forslag til endringer i 

forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager»).

I tråd med forskrift beregner kommunen årlig den kommunale satsen for driftstilskudd. 

Kapitaltilskuddet er nasjonalt fastsatt.



40

Kommunale og nasjonale satser per barnehageplass 2016

Ordinære barnehager Små barn Store barn

Driftstilskudd (kommunal sats) 191 636 92 323

Driftstilskudd (nasjonal sats) 196 200 94 700

Kapitaltilskudd etter byggeår (nasjonal sats)

Til og med 2007 8 800 8 800

2008-2010 14 100 14 100

2011-2013 17 400 17 400

2014-2016 18 300 18 300

Familiebarnehager

Driftstilskudd (nasjonal sats) 149 500 113 700

Kapitaltilskudd (nasjonal sats) 12 900 12 900

Som det kommer frem av tabellen ligger Molde kommune fortsatt under nasjonal sats for drift av 

barnehager.

I følge Utdanningsdirektoratet koster et barn i barnehage i snitt kr 143 600 per år (Utdanningsspeilet 

2015, s. 60). Tallet inkluderer kommunenes tilskudd i private barnehager, men utelater statlige 

tilskudd og foreldrebetaling. 

Kostnadsberegning økt kapasitet

Gitt en forventet økning på 300 barn i Molde i perioden 2016-2026, hvor økning fordeles jevnt med

30 barn per år: 

Kr 143 600 x 30 barn = 4,3 mill. årlig

8.2 Økonomiske	konsekvenser	- investering

Kostnadsberegning Hatlelia barnehage:

Molde Eiendom KF har fått utført tilstandsanalyse for Hatlelia barnehage med gjennomgang av 

teknisk tilstand, oppgraderingsbehov, egnethet for framtida og levetidsbetraktning. (Sivilingeniør 

Anders Overrein AS, september 2015). 

Rapporten brukes som grunnlag ved videre beregning av kostnader ved renovering eller nybygg for 

Hatlelia barnehage. Kostnadene beregnes inn i kommunens budsjett for 2017 og 

økonomiplanperioden 2017-2020.

Salg av eiendommer

Som mulig med-finansiering til utvidet barnehagekapasitet, bør salg av eiendommer vurderes når 

barnehager fases ut.
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8.3 Økonomiske	konsekvenser	- bemanning

Kostnadsberegning styrket pedagogkompetanse og økt bemanningsfaktor:

Øke andel barnehagelærere til 50 % 5,9 mill. kroner
Øke bemanning til 6 barn/voksen 3,6 mill. kroner
Effekt av å kombinere begge tiltakene 0,1 mill. kroner
Samlet 9,6 mill. kroner

Alle tall er i 2015-kroner. Økning av tilskudd til private barnehager skjer først to år etter kostnadsøkning i kommunale barnehager, men da 

med to års deflatering.

Kostnadsberegning 50 % barnehagelærerandel:

Kostnad grunnbemanning dagens situasjon 75 475 366

Kostnad grunnbemanning med 50 % barnehagelærer 77 992 835

Økning kostnader i kommunale barnehager     2 517 469

Økt tilskudd til private barnehager 3 384 538

Kostnad ved å øke andel barnehagelærere til 50 %     5 902 007

Kostnadsberegning økt grunnbemanning:

Kostnad grunnbemanning dagens situasjon 75 475 366

Kostnad ved å øke grunnbemanning til 6 barn/voksen 77 004 325

Økning kostnad i kommunale barnehager   1 528 959

Økt tilskudd til private barnehager   2 055 564

Kostnad ved å øke bemanning til 6 barn/voksen    3 584 523

8.4 Økonomiske	konsekvenser	– kompetanseutvikling

Gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak har de senere år i hovedsak blitt dekt gjennom 

eksterne midler.  Barnehagene har dekt noen utgifter, blant annet til vikar. Det bør imidlertid også 

beregnes kommunale midler til kompetanseheving i sektoren.

Det er totalt ca. 400 barnehageansatte i kommunale og private barnehager i Molde. Beregnes kr 

1000.- per ansatt per år til kompetanseheving utgjør dette en totalramme på kr 400 000.-.
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9.	 Oversikt	over	strategi	og	tiltak	i	barnehageplanen

Fremtidens	barnehage	- kapasitet

Molde kommune vil 

- arbeid for full behovsdekning av barnehagekapasitet

- utnytte fleksibiliteten i eksisterende drift maksimalt

- kanalisere vekst i sentrum til barnehager som har arealmulighet til utvidelse og 

harmonisere utvidelse med nødvendig oppgradering av bygningsmasse

- gradvis fase ut barnehager som ikke anses drivverdige på sikt

- utnytte midlertidig godkjente lokaler for å dekke behovet i overgangsperioder

Tiltak 

- renovere og utvide driften ved Hatlelia barnehage, oppstart 2017

- flytte driften til lokaler i tidligere sykepleierskolen under renovering

- renovere og utvide driften ved Lillekollen barnehage

- bygge ut ny barnehage i Retiro/Bergmo-området

- vurdere utfasing av aktuelle kommunale barnehager

Fremtidens	barnehage	- lokalisering

Molde kommune vil

- at det legges til rette for barnehager i alle deler av kommunen, nærmiljøbarnehage skal være 

et førende prinsipp

- sikre god strategisk lokalisering ved utbygging av kapasitet

- vurdere videre arealbehov i fremtidige arealplaner

Tiltak

- kapasitetsvekst i sentrum lokaliseres til Hatlelia og Lillekollen barnehager 

- kapasitetsvekst i øst lokaliseres til Retiro/Bergmo-området

- kapasitetsvekst i indre del av kommunen lokaliseres til tilgjengelig areal ved Hjelset

barnehage og Hungnesmarka, og ved behov må det vurderes en kapasitetsøkning også ved

              Kleive oppvekstsenter       

Fremtidens	barnehage	- eierstrategi

Molde kommune vil

- eie og drive barnehager av særlig strategisk betydning 

- eie og drive minst 50 % av barnehagevolumet

- videreføre mangfold og variasjon i eierstruktur

Tiltak 

- eventuell ny barnehage i Retiro/Bergmo-området eies og drives av kommunen
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- øke kapasitet ved Hatlelia og Lillekollen barnehager

- legge til rette for mangfold og variasjon i eierstruktur

Fremtidens	barnehage	- kvalitet

Molde kommune vil
- arbeid for at det skal være minst 50 % barnehagelærere i grunnbemanningen i de 

kommunale barnehagene

- arbeide for å redusere antall barn per voksen

- legge til rette for at ansatte får økt kompetanse i tråd med nasjonal og lokal 

kompetansestrategi

- sikre at barnehagene gir tilbud om småbarns-grupper til de yngste barna

- at nye barnehager har kapasitet til minimum 70 og til vanlig opp til ca. 120 barn

- arbeide for nært samarbeid med hjemmene 

- styrke tverrfaglig samarbeid

Tiltak 

- gradvis å innarbeide økt andel barnehagelærere og redusert antall barn per voksen gjennom 

kommunens budsjettarbeid

- opprette foreldreutvalg for barnehagene (FUB)

- videreutvikle kvalitetsarbeid i samarbeid med hele barnehagesektoren

- videreutvikle samarbeidet med PPT

- evaluere og videreutvikle samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
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Vedlegg

Vedlegg	1

Framskriving av folketall for barn i aldersgruppen 1 til 5 år fordelt på skolekretser

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kvam 1 år 26 26 26 26 27 28 29 31 31 31 31 31 31 31 31

2 år 24 27 27 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 32 32

3 år 22 25 27 28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33

4 år 31 23 26 28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33

5 år 21 30 24 26 29 30 31 32 33 33 33 33 34 34 34

Sum 124 132 130 136 142 147 153 158 161 162 162 162 162 162 162

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sellanrå 1 år 47 48 49 48 49 49 49 49 50 50 51 52 53 53 54

2 år 34 46 47 47 48 48 48 48 49 49 50 51 52 52 53

3 år 42 37 47 47 48 48 48 48 49 49 50 51 51 52 53

4 år 43 44 39 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 53

5 år 46 44 44 41 47 48 48 49 49 50 50 51 52 52 53

Sum 212 219 226 230 239 240 241 243 245 248 252 255 259 262 265

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Langmyra 1 år 67 69 69 73 75 75 75 75 75 76 77 78 79 79 80

2 år 67 68 69 73 73 75 76 75 76 76 77 78 79 80 80

3 år 70 67 69 73 74 74 76 76 77 77 78 79 80 81 81

4 år 53 70 68 73 74 74 75 77 77 78 79 79 80 81 82

5 år 75 54 70 70 73 74 74 75 77 77 78 79 80 80 81

Sum 332 327 345 362 369 372 376 378 381 385 389 393 397 401 405

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nordbyen 1 år 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 30

2 år 29 30 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31

3 år 38 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 33

4 år 35 37 30 32 32 32 31 32 32 32 32 32 33 33 33

5 år 33 35 37 31 32 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34

Sum 163 161 157 151 152 151 151 151 152 153 154 156 158 159 161

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kviltorp 1 år 81 86 92 95 97 100 103 105 106 107 108 108 109 109 110

2 år 78 84 88 91 95 98 100 103 105 106 107 107 108 108 109

3 år 74 81 87 88 92 97 99 101 103 104 105 106 107 107 108

4 år 69 77 83 86 89 94 97 99 101 103 104 105 106 106 107

5 år 73 72 80 83 87 91 95 98 100 101 102 103 104 105 106

Sum 375 398 430 445 462 481 495 506 516 521 526 529 533 536 539

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Skjevik 1 år 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18

2 år 19 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18

3 år 20 19 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19

4 år 11 20 19 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19

5 år 22 12 19 19 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19

Sum 88 83 86 84 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kleive 1 år 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9

2 år 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10

3 år 3 11 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4 år 14 4 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 år 12 13 5 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11

Sum 48 46 43 47 47 47 47 47 48 48 48 49 49 50 50

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Vågsetra 1 år 29 29 29 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30

2 år 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31

3 år 25 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31

4 år 29 26 27 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32

5 år 26 28 26 27 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32

Sum 134 139 141 145 148 148 148 148 149 150 151 152 153 154 156

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Bolsøya 1 år 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 år 9 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

3 år 7 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6

4 år 3 7 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6

5 år 10 3 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Sum 35 31 33 32 29 28 27 27 27 27 27 27 27 28 28

Skolekrets Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sekken 1 år 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

2 år 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

3 år 3 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

4 år 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

5 år 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Sum 9 10 13 13 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18

TOTALT 1520 1546 1605 1645 1688 1715 1740 1762 1781 1799 1816 1831 1846 1861 1876

Framskriving av folketall - barn 1 til 5 år fordelt på skolekretser - 13. april 2016
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