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SAMMENDRAG: 
Baklia stall & gårdsbarnehage søker om å få finansiering med drifts- og kapitaltilskudd 
på økt leke- og oppholdsareal. Dette vil gi plass til flere barn i barnehagen, og 
arbeidsplasser ved barnehagen sikres. 
 
Ut fra en samlet vurdering, anbefaler administrasjonen at søknaden avslås. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Baklia stall & gårdsbarnehage har i brev datert 12.04.2019 søkt om å få godkjent økt leke- og 
oppholdsareal, samt å få godkjent en økning på 6 plasser som det kan mottas drifts- og 
kapitaltilskudd for. 
 
Det søkes om en økning i leke- og oppholdsareal på til sammen 42 m2 til 181 m2. Dagens 
godkjente areal er 139 m2, økt omsøkt areal utgjør en økning på 30 %. I antall plasser, utgjør 
dette en økning på 8 plasser for små barn eller 10,5 plasser for store barn.  
 
Barnehagen opplyser å ha fått flere søknader de siste årene enn det de har hatt mulighet for å ta 
inn innen nåværende godkjenning. Det informeres om at en slik økning av areal vil gi mer 
forutsigbarhet for dagens bemanning.  
 
Søknad om økt lekeareal og søknad om å få økt finansiering av antall plasser er to adskilte 
forhold, og omfattes av to ulike regler. 
 

1. Godkjenning av lekeareal. 



  
 
 

  
 
 

 

I henhold til barnehagelovens §10, skal kommunen avgjøre søknad om godkjenning, herunder 
vilkår med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. I tolkningsuttalelse fra 
Utdanningsdirektoratet, er det satt en veiledende arealnorm for hvor mange barn som kan være 
i barnehagen samtidig. Arealnormen sier følgende: 
 

Små barn 5,2 m2 per barn 
Store barn 4 m2 per barn 

 
Det framgår av kommentarer til loven, at dersom vilkår for godkjenning er til stede, kan ikke 
kommunen la være å godkjenne barnehagen eller økning i areal. 
 
Administrasjonen har besøkt barnehagen og kontrollert at de omsøkte arealene tilfredsstiller 
kravene. Administrasjonen har i brev datert 03.05.2019 godkjent en økning av lekearealet i 
Baklia stall & gårdsbarnehage lekeareal på 42 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. 
 
 

2. Kommunens finansieringsplikt på søknad om utvidelse av antall barn. 
Selv om kommunen har plikt til å godkjenne en søknad om utvidet lekeareal/antall plasser, er 
det ingen automatikk i at det også innebærer en finansiering i form av drifts- og kapitaltilskudd 
for disse plassene. 
 
Barnehageloven §14, andre ledd:  
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert» 
 
I kommentarene til §14 står det blant annet følgende: 
Kommunen kan selv bestemme om de ønsker å gi tilskudd til barnehager som er godkjente 
etter overgangen til rammefinansiering 1. januar 2011. 
 
Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor 
barnehagens godkjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens 
opptakskriterier. Dersom barnehagen søker om utvidelser til flere barn etter 1. januar 2011, 
vil det være opp til kommunen å vurdere om utvidelsen skal finansieres. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Hvorvidt det foreligger krav til en ny eller endret godkjenning må vurderes konkret i hvert 
enkelt tilfelle. I vurderingen vil det kunne legges vekt på endringer i bygningsmassen, 
endringer i barnetallet og skifte av eier eller driftsform. Dersom barnehagen ikke får godkjent 
en søknad om utvidelse, beholder barnehagen likevel sin rett til finansiering slik den forelå 
før avslag på søknad om ny/endret godkjenning. 
 
 
VURDERING: 
Det er opp til kommunen selv om den ønsker at den godkjente utvidelsen av lekearealet til 
Baklia stall & gårdsbarnehage også skal innebære å finansiere disse plassene ved å gi drifts- og 
kapitaltilskudd til. Det presiseres at det kun gis tilskudd til plasser som er i bruk. 
 
Antall barn. 
Barnetallet i Gausdal har gått ned det siste året, og det er ledige plasser i flere av de 
kommunale og de private barnehagene. Dersom den omsøkte finansieringen av flere plasser 
ved Baklia stall & gårdsbarnehage blir godkjent, vil dette kunne bidra til å styrke 
driftsgrunnlaget ved denne barnehagen framover. Imidlertid vil dette kunne medføre redusert 
driftsgrunnlag for en eller flere av de andre barnehagene i kommunen (private og kommunale).  
 
Det er mer enn tilstrekkelig kapasitet ved flere av de øvrige barnehagene i kommunen. Dette 
kan være et argument for at det ikke skal gis tilskudd for økt leke- og oppholdsareal. 
 
 
Foreldres preferanser – type barnehager. 
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 også søke barnehager i andre kommuner.  Slik sett er det lagt opp til en stor grad 
av «fritt» barnehagevalg. Hensyn til søsken og antall ledige plasser i den enkelte barnehage 
spiller selvsagt inn. 
 
Baklia stall & gårdsbarnehage er den eneste barnehagen i Gausdal som har dyr som en del av 
barnehagedriften. Slik sett kan en si at det er en barnehage som har en noe annen type drift enn 
de øvrige.  
 
Administrasjonen ser at foreldres 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 en 
økning i godkjent leke- og oppholdsareal.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Alle barnehagene i Gausdal har imidlertid bra kvalitet. Det innebærer at selv om en 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-SFO (privat) 
- Forset barnehage (kommunal) 
- Baklia stall & gårdsbarnehage (privat) 
- Fjerdum barnehage (kommunal) 
- Kvila familiebarnehage (privat) 
- Follebu FUS barnehage as (privat) 
- Kornhaug barnehage (kommunal 

 
Om en ser bort fra Øvre Svatsum barnehage, er det ikke lange avstander mellom de øvrige seks 
barnehagene. Etter administrasjonens syn, er det dermed ikke en avgjørende faktor knyttet til 
foresattes reisevei for levering og henting av barn i barnehage at søknaden innfris. 
 
Økonomi 
Private barnehager får drifts- og kapitaltilskudd ut fra de plassene som er i bruk i barnehagen 
innenfor den godkjenningen som foreligger. Både kommunale og private barnehager ønsker å 
drive gode barnehager samtidig som det drives effektivt. Dersom Baklia stall & 
gårdsbarnehage får godkjent sin søknad om finansiering av disse plassene, vil det kunne 
medføre at de øvrige barnehagene må gjøre endringer i sin drift for å drive meste mulig 
optimalt. Det vil blant annet kunne innebære reduksjon i årsverk. 
 
Per i dag er det mulig å øke kapasiteten på antall plasser ved Fjerdum barnehage, Kornhaug 
barnehage samt i Follebu FUS barnehage. Det er også noe ledig kapasitet ved Kvila 
familiebarnehage. Administrasjonen mener derfor at det er mest hensiktsmessig at det tas i bruk 
de plassene som er tilgjengelige innenfor dagens godkjenning i barnehagene, før en går til det 
skritt å gi en vesentlig økning i tilgjengelige plasser ved Baklia stall & gårdsbarnehage. 
 
 
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering, mener administrasjonen at det er mer enn tilstrekkelig kapasitet ved 
kommunens øvrige barnehager, og ser ikke at det foreligger vektige nok grunner for å 
etterkomme barnehagens søknad om finansiering på flere barnehageplasser som følge av økt 



  
 
 

  
 
 

 

leke- og oppholdsareal. Det innebærer at de kvadratmeter som barnehagen får tilskudd for er 
139. 
 
Klageadgang 
I henhold til barnehagelovens §14 femte ledd, kan kommunens vedtak knyttet til en eventuell 
utvidelse av antall plasser som får finansiering, klages inn til fylkesmannen. En eventuell klage 
sendes kommunen, som deretter ekspederer den videre til fylkesmannen. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Søknaden fra Baklia stall & gårdsbarnehage om å få tilskudd på økt leke- og oppholdsareal 
avslås.  

Klageadgang: 

Barnehagen kan påklage kommunens vedtak til fylkesmannen. Klagen kan sendes kommunens 
postmottak elektronisk til: postmottak@gausdal.kommune.no, eller den kan sendes i brev til 
følgende adresse: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL. 

I henhold til forvaltningslovens regler, er det tre ukers klagefrist fra klager mottok kommunens 
vedtak. 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 34/19 den 14.05.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Søknaden fra Baklia stall & gårdsbarnehage om å få tilskudd på økt leke- og oppholdsareal 
avslås.  
 
Klageadgang: 
Barnehagen kan påklage kommunens vedtak til fylkesmannen. Klagen kan sendes kommunens 
postmottak elektronisk til: postmottak@gausdal.kommune.no, eller den kan sendes i brev til 
følgende adresse: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL. 
I henhold til forvaltningslovens regler, er det tre ukers klagefrist fra klager mottok kommunens 
vedtak. 
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