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SØKNAD OM ØKT FINANSIERINGSTILSKUDD TIL BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE  
 
Vedlegg: Søknad om økt finansieringstilskudd fra Baklia stall og gårdsbarnehage. 
 
 
SAMMENDRAG:  
Baklia Stall og Gårdsbarnehage søker om økt finansieringsramme for ytterligere 17 m2 av 
allerede godkjent oppholds- og lekeareal, til totalt 156 m2. I antall barnehageplasser 
utgjør dette en økning på 3 plasser for barn under 3 år/ 4,25 barn over 3 år. Søknaden 
gjelder derfor drifts- og kapitaltilskudd tilsvarende tre småbarnsplasser. 
 
Barnehagen opplyser at det over flere år har vært en økning i søknader til barnehagen, og 
at de inneværende barnehageår har tatt inn tre ekstra småbarn tross manglende 
finansieringsramme, for å imøtekomme foresattes ønske om barnehageplass. 
 
Ut fra en samlet vurdering anbefaler administrasjonen at søknaden avslås. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

1. Barnehagens søknad 
Baklia Stall & Gårdsbarnehage har i brev datert 28.01.21 søkt om å få økt 
finansieringstilskudd tilsvarende 17 m2, for å kunne finansiere 3 småbarnsplasser mer enn 
de har pr. idag. 
Barnehagen bruker i sin søknad følgende begrunnelse: 

- Langvarig høy etterspørsel etter barnehageplasser 
- Ved manglende kapasitet påløper risiko for at barn fra samme familie ikke får gå i 

samme barnehage, og at eldre barn derfor vil bli søkt flyttet for at foreldre ikke skal 
få utfordringer med å levere/hente barn i ulike barnehager. Barnehagen mener dette 
ikke er til barnets beste 

- Det er blitt færre barnehageplasser i kommunen siste året, siden Kvila barnehage er 
lagt ned, også Øvre Svatsum vurderer nedleggelse i løpet av barnehageåret 

- SSB sine befolkningsframskrivinger viser at barnetallet forventes å øke 
- Baklia Stall & Gårdsbarnehage er den eneste barnehagen i Gausdal som har dyr som 

en del av barnehagehverdagen 



  
 
 

  
 
 

 

- Foreldreundersøkelsen viser at foresatte er svært godt fornøyd med Baklia, og 
barnehagen har et godt omdømme i bygda 
 

2. Kommunens behandling av søknaden 
Av barnehageloven § 11 følger: 
«Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver 
som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som 
barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til 
å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.» 
 

3. Barnets rettigheter 
Etter barnehageloven §10 andre ledd har kommunen plikt til å tilby plass i barnehage til barn 
under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Bestemmelsen må sees i 
sammenheng med barnehageloven §16, tredje ledd: «Barnet har rett til barnehageplass i 
den kommunen der det er bosatt.» 
 

4. Barnets beste 
I alle saker som angår barn skal barnet høres og det skal foretas en barnets beste – 
vurdering. 

Dette følger av Grunnloven § 104 annet ledd: «Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem 
born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.», samt av 
Barnekonvensjonen artikkel 3 (barnets beste) og 12 (barnet skal høres). 

 
Søknad om økt lekeareal og søknad om å få økt finansiering av antall plasser er to adskilte 
forhold, og omfattes av to ulike regler. 
 

5. Godkjenning av lekeareal 
I henhold til barnehageloven § 14, skal kommunen avgjøre søknad om godkjenning, 
herunder vilkår med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. 
 
Baklia Stall & Gårdsbarnehage fikk i 2019 godkjent utvidet leke og oppholdsareal fra 139 m2 
til 181 m2. 
  
I Gausdal er det praksis å godkjenne tilskudd til private barnehager knyttet til tilgjengelig 
leke -og oppholdsareal, og ikke til et konkret antall plasser. Det er ingen automatikk i at økt 
leke- og oppholdsareal vil gi økt tilskuddsgrunnlag, men det er en forutsetning for at tilskudd 
skal kunne vurderes gitt. 

Med bakgrunn i godkjent oppholds- og lekeareal i Baklia Stall og Gårdsbarnehage er 
vilkårene for å vurdere økt tilskuddsgrunnlag til stede. 

6. Kommunens finansieringsplikt på søknad om utvidelse av antall barnehageplasser 



  
 
 

  
 
 

 

Selv om kommunen har plikt til å godkjenne en søknad om utvidet lekeareal, er det ingen 
automatikk i at det også innebærer en finansiering i form av drifts- og kapitaltilskudd for 
deler av/alle disse plassene. 
 
Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager reguleres i barnehageloven §19. I bhl 
§19, første ledd står det følgende: 

 «Kommunen kan gi tilskudd til godkjente private barnehager.» Avgjørelsen om innvilgelse av 
søknad om finansiering ligger til kommunenes frie skjønn, jfr. ordlyden «kan». 

Barnehageloven ble endret fra 01.01.21, og dagens §19 erstatter tidligere §14. 
Nedenforstående viser til tidligere utgave av barnehageloven: 

Kunnskapsdepartementet har pr. 1.juli 2019 kommet med en presisering av bestemmelsen. 
Kunnskapsdepartementet konkluderer med at når kommunen skal behandle søknader om 
tilskudd etter bhl. §14 andre ledd, har de anledning til å gi tilskudd til deler av barnehagen, 
eksempelvis når en privat barnehage som allerede mottar tilskudd velger å utvide. 

I merknadene til bhl. §14 i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) heter det: 

«Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se hen til 
barnehageloven §8 annet ledd som forplikter kommunen å tilpasse utbyggingsmønster og 
driftsformer til lokale forhold og behov.» 

Videre står det i proposisjonen pkt. 5.7.1: 

«Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha 
behov for å styre tilbudet ut i fra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom 
kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil kommunens 
muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud ønsker og behov øke. Et fritt 
kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager som fører 
til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan gi kommunene en svært 
kostnadskrevende barnehagestruktur. (…) 

 
VURDERING: 
Vurdering av barnets beste, jfr. barnekonvensjonens artikkel 3 og 12.  
Følgende momenter er lagt til grunn for vurderingen: 
Barnets rett til å bli hørt: I denne saken er barnets stemme hørt via foreldrene ved antall 
søknader om barnehageplass i Baklia stall og gårdsbarnehage. Økning i antall søknader er et 
uttrykk for at foreldrene ønsker at barna skal få plass i barnehagen. 

Barnets rett til barnehageplass: Det er ledige plasser i flere av de kommunale og private 
barnehagene i Gausdal. Det er derfor ikke noen nødvendighet å utvide antall plasser i Baklia 
stall & gårdsbarnehage for at barnets rett til barnehageplass skal bli oppfylt. 



  
 
 

  
 
 

 

Barnets rett til trygghet og trivsel: Alle barnehagene i Gausdal har i de senere årene drevet 
utviklingsarbeid på området «Barns trivsel som grunnlag for økt kvalitet», i regi av 
Fylkesmannen i Oppland. Foreldreundersøkelser bekrefter at alle barnehagene har god 
kvalitet, og fornøyde brukere. Dette indikerer at barnets rett til trygghet og trivsel skal kunne 
imøtekommes i alle barnehager. 

Nærhet til barnehagen: Med unntak av Øvre Svatsum barnehage, er avstanden mellom de 
øvrige 5 barnehagene i Gausdal relativ kort, og ingen barn må skysses lange avstander for å 
få barnehageplass.  

Pedagogisk profil: Baklia stall & gårdsbarnehage er den eneste barnehagen i Gausdal som 
har dyr som en del av barnehagedriften. For noen barn kan dette være svært positivt, men 
det er ikke krav om at barnehager skal holde dyr. Alle barnehagene i Gausdal har gode 
uteområder som gir gode muligheter for utvikling og læring, og som dermed oppfyller krav 
og intensjoner i Rammeplanen. 

Med unntak av Baklia stall & gårdsbarnehages pedagogiske profil, med nærhet til dyr, tilsier 
ingen av disse momentene at det vil være bedre for barn å gå i denne barnehagen enn ved 
de andre barnehagene i Gausdal. 

Rådmannen vurderer at barnets rett til barnehageplass, til trygghet og trivsel og til nærhet til 
barnehagen er viktigere moment å hensynta enn ønske om en spesiell pedagogisk profil ved 
barnehagen. 

Avslag på barnehagens søknad om økning av antall plasser som det gis drifts- og 
kapitaltilskudd for, anses dermed ikke for å være til hinder for barnets beste på gruppenivå.  

Antall barn 
Barnetallet i Gausdal er synkende, og SSB sine befolkningsframskrivinger ser ikke ut til å 
være realistiske. I søknaden fra Baklia stall & gårdsbarnehage vises det til en tabell fra SSB 
hvor det er angitt 52 ettåringer i 2020, 41 barn i 2021 og en økning opp mot 49 barn i 2029. 
Det reelle tallet på fødte barn i Gausdal i 2020 var 43. 

Pr. i dag er det ledige barnehageplasser i to av de kommunale barnehagene og i to av de 
private, og det er med dagens barnetall ikke behov for flere barnehageplasser, selv om Øvre 
Svatsum velger å legge ned driften. 

Dersom den omsøkte finansieringen av tre småbarnsplasser ved Baklia Stall & 
Gårdsbarnehage innvilges, vil dette bidra til å styrke driftsgrunnlaget ved denne barnehagen 
fremover. Imidlertid vil dette kunne medføre redusert driftsgrunnlag for en eller flere av de 
andre barnehagene i kommunen, både kommunale og private. 

Ett argument for at det ikke skal gis økt finansieringsramme kan derfor være at det er mer 
enn tilstrekkelig kapasitet i flere av de øvrige barnehagene i kommunen. 



  
 
 

  
 
 

 

Foreldrenes preferanser 
Foreldre prioriterer i sin søknad om barnehageplass hvilke barnehager de ønsker at barnet 
skal gå i. Det vil si at de fritt kan velge kommunale eller private barnehager i 
oppholdskommunen, eller de kan søke barnehageplass i andre kommuner. Slik sett er det 
lagt opp til en stor grad av «fritt» barnehagevalg. Hensynet til søsken og antall ledige plasser 
i den enkelte barnehage spiller selvsagt inn. 
 
Siden Baklia stall & gårdsbarnehage er den eneste barnehagen i Gausdal som har dyr som en 
del av barnehagedriften, har de en litt annen profil enn de øvrige barnehagene i bygda. Ut 
fra søkertallene ser man at barnehagen er en populær barnehage. 
Administrasjonen ser at foreldrenes mulighet til å velge sin foretrukne barnehage er et 
relevant poeng, og som kan tilsi at det bør gis åpning for å øke tilskuddsgrunnlaget 
tilsvarende 17 m2. 
 
Alle barnehagene i Gausdal har imidlertid god kvalitet, og det er heller ikke bare i Baklia at 
foreldrene ikke får innvilget sitt førsteønske. Men selv om de ikke får innfridd sitt førstevalg 
ved søknad om barnehageopptak, vil barnet få tilbud i en annen barnehage med god 
kvalitet. 
 
Geografi 
I dag er det følgende barnehager i Gausdal: 

- Øvre Svatsum barnehage og SFO (Privat) 
- Forset barnehage (kommunal) 
- Baklia stall & gårdsbarnehage as (privat) 
- Fjerdum barnehage (kommunal) 
- Follebu FUS barnehage as (privat) 
- Kornhaug barnehage (kommunal) 

 
Med unntak av til Øvre Svatsum barnehage og SFO, er det ikke lange avstander mellom de 
øvrige fem barnehagene. Administrasjonen mener derfor at det ikke er en avgjørende faktor 
knyttet til foresattes reisevei for levering og henting av barn i barnehage at søknaden innfris. 
 
Økonomi 
Det er opp til kommunen selv om den ønsker å gi drifts- og kapitaltilskudd til flere plasser i 
Baklia stall- og gårdsbarnehage. 
Private barnehager får drifts -og kapitaltilskudd ut fra de plassene som er i bruk innenfor den 
godkjenningen som foreligger. Både kommunale og private barnehager ønsker å drive gode 
barnehager samtidig som det drives effektivt. En godkjenning av økt finansieringstilskudd 
tilsvarende tre småbarnsplasser til Baklia stall- og gårdsbarnehage vil kunne medføre at de 
øvrige barnehagene må gjøre endringer i sin drift for å drive mest mulig optimalt. Det vil 
blant annet kunne innebære reduksjon i årsverk.  
 
Per i dag er det ledig kapasitet i fire av seks barnehager, og barnetallet er ikke økende i 
Gausdal. Administrasjonen mener derfor det er mest hensiktsmessig at det tas i bruk de 



  
 
 

  
 
 

 

plassene som er tilgjengelige innenfor dagens godkjenning i barnehagene, fremfor å gi en 
økning i tilgjengelige plasser ved Baklia stall- og gårdsbarnehage. 
 
Likebehandling 
Som barnehagemyndighet skal kommunen likebehandle private og kommunale barnehager.  
Da Myra og Fjerdum kommunale barnehager ble slått sammen var det blant annet med 
bakgrunn både i lav søkermasse til Myra og tilgjengelighet for foreldrene, samt usikkerhet i 
forhold til faktisk barnetall og utbygging av boligområder både i Østre Gausdal og Follebu. 
Noe av den samme usikkerheten kan sies å være til stede nå, og det kan være et argument 
for at Baklia stall- og gårdsbarnehage får innvilget sin søknad om økt finansieringstilskudd 
tilsvarende tre småbarnsplasser. 
 
Administrasjonen mener en skal se hen til hva som er tidligere praksis, men understreker 
samtidig at det er dagens situasjon som må vektlegges i vurderingen av antall 
barnehageplasser totalt i kommunen. Dersom barnetallsutviklingen skulle snu, og det i 
framtida vil bli behov for flere barnehageplasser enn det kommunen totalt kan tilby i dag, vil 
situasjonen stille seg annerledes.  
  
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering av barnas beste samt øvrige forhold, mener administrasjonen at 
det ikke foreligger vektige grunner for å etterkomme barnehagens søknad om økt 
finansieringsramme til 17 m2, tilsvarende 3 småbarnsplasser. 
 
Administrasjonen foreslår derfor at søknaden fra Baklia stall- og gårdsbarnehage avslås. Det 
innebærer at barnehagen får drifts- og kapitaltilskudd for 139 m2, som tidligere. 
 
Klageadgang 
Barnehagen kan påklage kommunens vedtak til Statsforvalteren. Klagen kan sendes 
kommunens postmottak elektronisk til: postmottak@gausdal.kommune.no eller den kan 
sendes i brev til følgende adresse: Gausdal kommune, Vestringvegen 8, 2651 Østre Gausdal. 
I henhold til forvaltningslovens regler er det tre ukers klagefrist fra klager mottok 
kommunens vedtak. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Søknad om økt finansieringstilskudd til Baklia stall- og gårdsbarnehage avslås. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 17/21 den 17.03.2021. 
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Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
Søknad om økt finansieringstilskudd til Baklia stall- og gårdsbarnehage avslås. 
 


