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Fra: 

-FAU ved Tjøtta oppvekstsenter 

 

 

Til:  

-Alstahaug kommune ved Rådmannen og Kommunalsjef oppvekst og kultur 

-De politiske partiene 

 

 

Kopi:  

-Alstahaug kommune ved Ordføreren 

-Alstahaug kommune ved formannskapet 

-Områdeutvalget for Tjøtta og Offersøy 

-Tjøtta oppvekstsenter 

 

 

 

Brev til administrasjonen og de 
politiske partiene vedrørende 
innsparing med privatisering av Tjøtta 
barnehage 

 

 

 

Bakgrunn: 
I forbindelse med budsjett og økonomiplan 2019-2022 for Alstahaug kommune har administrasjonen 

mottatt og besvart spørsmål fra de politiske partiene. Spørsmål og svar er lagt tilgjengelig på 

kommunens nettsider. Se vedlegg 1. 

 

 



Partiene Rødt, Sv og AP ved Eirik Berglund, Ole – Gerhard Rinø, Håkon Sund, Grethe Tønder, Mette 

Karin Johnsen har stilt spørsmål om «konsekvenser ved avvikling av kommunal barnehage på Tjøtta i 

netto innsparing?» 

 

 

Tilsvar av 6. november 2018 fra Connie H. Pettersen, Kommunalsjef oppvekst og kultur synes vi er lite 

utfyllende.  

For å forstå svaret må en kjenne til «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager». 

Forskriftene sier at tilskuddet til private barnehager i kommunen skal beregnes ut fra hva hver 

barnehageplass i tilsvarende kommunale barnehager koster. 

Når tallene sammenlignes med de satser kommunen oppgir for tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager kommer det frem avvik vi ikke klarer å forklare ut fra den informasjonen som er gitt. 

Foreldrerådet i Tjøtta barnehage har derfor tre klare ønsker: 

 

 

1: Til våre folkevalgte. Still spørsmål og krav til administrasjonen om planer for etablering av 

arbeidsplasser, bosetting og utvikling av distriktene i kommunen. Det spørsmålet dere har stilt bidrar 

til avfolkning med påfølgende tapte inntekter for kommunen.  

 

 

2: Administrasjonen bes redegjøre i detalj for innsparingspotensialet og hvorfor det oppstår et avvik 

som vist i drøftingen nedenfor. Skal stillingene fjernes, hvilke konsekvenser får dette for dagens 

ansatte og eventuelt negative økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunnet? 

 

 

3: Administrasjonen bes se nærmere på muligheten for å utelate barnehageplasser i distriktene fra 

utregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager med bakgrunn i at de har en annen funksjon 

enn private barnehager i sentrum og derfor ikke er «tilsvarende» som argumentert for i drøftingen. 

 

 

 

Drøfting:  
 

 

Mer enn en barnehage: 
 

 

Tjøtta er et lite samfunn, men samtidig et knutepunkt, akkurat som Sandnessjøen, bare i mindre 

målestokk. Folk kommer til Tjøtta for å gå i barnehage, på skole, på fritidsaktiviteter, for å handle og 

arbeide. Samtidig er Tjøtta landet. I likhet med området rundt er det nærheten til naturen, 



friluftslivet og primærnæringen som særpreger tilværelsen. Avstanden og reisetiden til Tro og 

Mindland kan av og til være uhensiktsmessig lang, men til gjengjeld er avstandene på Tjøtta korte. 

Det er lett å bo og være her, med gåavstand til alt. Denne tilværelsen med nærhet til både natur og 

de tre viktige elementene butikk, skole og barnehage har en attraktiv egenverdi.  

Tre av parene som vil ha barn i Tjøtta barnehage høsten 2019 er «tilbakevendte» som er i ferd med, 

eller allerede har investert millioner ved å bygge eller totalrenovere hus på Tjøtta. Ved å fjerne 

barnehagen (eller true med å gjøre det) forpurres tilværelsen som gjør Tjøtta attraktivt for unge i 

etableringsfasen, og det vil være bortimot umulig å bo på Tro eller Mindland med små barn og 

samtidig være i jobb. Det er heller ingen grunn til å tro at de som flytter fra dette området skulle 

velge å flytte et annet sted i kommunen. Tre familier med barnehagebarn har eller vil flytte fra 

området ila 2018. To av disse til Leirfjord den siste til en kommune i Trøndelag. Nedlegging av Tjøtta 

barnehage kan således kanskje medføre kortsiktig økonomisk gevinst, men dette må sees opp mot et 

utvilsomt langsiktig økonomisk tap. 

Vi som foreldre, og våre barn, opplever barnehagen som et meget trygt og godt sted å være. Det er 

små forhold og alle blir sett og inkludert. Noen av ungene har tidligere gått i gode barnehager med 

langt større ressurser andre steder i landet, men de ansatte ved Tjøtta barnehage får til mer, med 

mindre. De gjøre mer enn det som forventes, henter og bringer på fergeleiet, holder et høyt 

pedagogisk nivå og deres gode holdninger, omsorgsevne, kreativitet, initiativ og inkluderende 

omgangsform gjenspeiles i våre barn. 

Barnehagen er også en del av Tjøtta oppvekstsenter. Ungene lærer å omgås på tvers av alder og når 

de fortsetter på skolen er det i trygge omgivelser som skaper rom for læring. 

Skolen og barnehagen utfyller hverandre og utgjør livsnerven for Offersøy, Tjøtta, Tro og Mindland.  

Det politikerne burde få administrasjonen til å utrede er hvordan kommunen kan få flere til å flytte til 

Mindland, Offersøy, Tjøtta og Tro. Hvordan kommunen kan bidra til at de som har vært ute og 

studert kommer tilbake, til etablering av småbarnsfamilier og næring, som igjen vil føre til inntekter 

for kommunen og stabilisering av den demografiske utfordringen. 

 

 

 

Økonomi: Er Tjøtta barnehage dyrer å drifte enn kommunens andre barnehager? 
 

 

Tabell 1 (Utdrag av vedlegg 1. «Svar på spørsmål/bestilte tiltak»): 

 

 



 

 

 

Drift av Tjøtta barnehage som i all hovedsak dreier seg om lønnsutgifter (til minimumsbemanningen i 

barnehagen) koster kommunen omentrent 1,7 mill. Dette fremkommer også av første avsnitt i 

tabellen. 

 

 

Hvis vi tar utgangspunkt i 12 plasser (1 barn 0-2 år, 10 barn 3-6 år) som er gjeldende per i dag, gir 

dette følgende regnestykke: 

1.700.000 / 12 = 141.667 kr pr plass 

Barnehageåret 2018/2019 er et «bunn-år». Det var flere barn i barnehagen i 2017/2018 og høsten 

2019 forventes det en økning til minimum 14 besatte plasser (2 barn 0-2 år og 10 barn 3-6 år) 

 

 

Tabell 2 (Utdrag av vedlegg 2, nettsiden http://www.alstahaug.kommune.no/tilskudd-til-ikke-

kommunale-barnehager.385535.no.html) 

 

 

http://www.alstahaug.kommune.no/tilskudd-til-ikke-kommunale-barnehager.385535.no.html
http://www.alstahaug.kommune.no/tilskudd-til-ikke-kommunale-barnehager.385535.no.html


 

 

 

Tabellen viser at kommunen hadde 153 barn (55 barn 0-2 år og 98 barn 3-6 år) i kommunale 

barnehager og at samlet grunnlag for tilskudd var kroner 23.235.522,-  

Snitt per barn i 2018 blir da 23.235.522 / 153 = 151.866 kr pr plass  

(Denne summen er også snitt tilskudd per barn i privat barnehage.) 

 

 

Hvis dette medfører riktighet betyr dette at Tjøtta barnehage med 12 dekte plasser er 10.199 kr 

rimeligere i drift per plass, enn snittet i kommunen og høsten 2019 vil Tjøtta barnehage være 30.437 

kr rimeligere enn snittet i kommunen: 

 

 

 

Tjøtta:            1.700.000 / 12      = 141.667 kr pr plass 

Snitt (2018):        23.235.522 / 153  = 151.866 kr pr plass 

Differanse:                           = 10.199 kr pr plass 

 

 

 

Estimat for høsten 2019: 



Tjøtta:            1.700.000 / 14      = 121.428 kr pr plass 

Snitt (2018):        23.235.522 / 153  = 151.866 kr pr plass 

Differanse:                           = 30.437 kr pr plass 

 

 

 

Tildeling til Tjøtta private barnehage høsten 2019:  
 

 

Fra budsjett i 2018 ser vi at private barnehager har fått 34.310.000 kr i tilskudd 

På kommunens nettsider er det oppgitt at private barnehager har plass til 221 barn. 

Videre at snitt tilskudd per barn i 2017 var 155 721 kr 

 

 

34.310.000 / 155721 snitt tilskudd per barn = 220 barn  

Dette indikerer tilnærmet 100% dekning på plassene i de private barnehagene i Sandnessjøen (!?) 

 

 

Administrasjonen hevder i vedlegg 1 at det er mulig å spare 2.000.000 i tilskudd til de private 

barnehagene ved å privatisere Tjøtta barnehage. 

Da skulle fremtidige tilskudd bli ca 32.310.000, mens antall barn vil øke. 

 

 

32.310.000 / (220+12) = 139.267 kr i snitt tilskudd pr barn 

 

 

139.267 kr * 14 barn = 1.949.739 kr 

 

 

Som privat ordinær barnehage med 14 barn ville da Tjøtta barnehage fått tildelt 1.949.739 kr. Dette 

er 250.000 kr mer enn dagens budsjett på kr 1.700.000 

Disse tallene viser at Tjøtta barnehage i pris per barn ligger langt under snittet i kommunen i dag, og 

vil ligge enda lengre under snittet høsten 2019.  

Tallen viser også at det er billigere for kommunen å drive barnehagen enn å privatisere den. 

Eller er tallgrunnlaget eller forståelse av tallene feil? 

Hvis tallgrunnlaget er riktig, kan administrasjonen da forklare oss og politikerne hvordan kommunen 

kan spare (kortsiktig) på å legge ned Tjøtta barnehage? 



Og et retorisk spørsmål til de politiske partiene: Var informasjonen fra administrasjonen tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag for å avvikle Tjøtta barnehage, med de konsekvenser det ville fått for 

lokalsamfunnet? 

 

 

Tilsvarende barnehage: 
 

 

En privat eier vil ikke ha noen samfunnsmessig forpliktelse eller motivasjon til å drive barnehagen på 

Tjøtta. Med få barn og store variasjoner fra kull til kull vil det følge liten profitt, stor risiko og derfor 

liten motivasjon for å drive barnehage på Tjøtta. Kommunen derimot vil kunne ta imot alle unge og 

gamle tilflyttere som vil «ut på landet», opprettholde bosetting og næringsaktivitet i et stort område 

i kommunen, og således med små utgifter skape langsiktige inntekter. 

Som redegjort for ovenfor skiller Tjøtta barnehage seg ut- både i størrelse og i funksjon. Det er derfor 

vår mening at kommunen ikke kan se på Tjøtta barnehage som «tilsvarende» barnehagene i sentrum 

av Sandnessjøen. I Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, § 3 heter det: 

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal 

beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale 

ordinære barnehager,… 

Iht § 14 er Fylkesmannen klageinstans. Kommunen bør derfor gå i dialog med Fylkesmannen og 

kjempe med nebb og klør for å holde distriktsbarnehagene borte fra beregning av tilskudd til de 

private barnehagene i byen. De er alt for sårbare og reelle alternativ er ikke realistiske å få til. 

 

 

Konklusjon: 
 

 

Foreldrerådet håper med dette å ha bidratt til et bedre beslutningsgrunnlag for våre folkevalgte 

politikere.  

Vi erkjenner at forståelsen for- og tallgrunnlaget for de økonomiske betraktningen kan være 

mangelfullt, men det er viktig at administrasjonen forstår at vi ikke forstår, og får muligheten til å 

klargjøre de økonomiske forholdene både for innbyggerne på Offersøy, Tro, Tjøtta og Mindland og 

ikke minst for de folkevalgte som vi har gitt vår tillitt til. 

 

 

 

FAU ved Tjøtta oppvekstsenter, ved Tor Åge Tømmervik 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1: 

https://www.alstahaug.kommune.no/spoersmaal-og-svar-i-forbindelse-med-budsjett-2019-og-

oekonomiplan-2019-2022.6160377-187492.html 

 

https://www.alstahaug.kommune.no/spoersmaal-og-svar-i-forbindelse-med-budsjett-2019-og-oekonomiplan-2019-2022.6160377-187492.html
https://www.alstahaug.kommune.no/spoersmaal-og-svar-i-forbindelse-med-budsjett-2019-og-oekonomiplan-2019-2022.6160377-187492.html


 

 

 

Vedlegg 2: 

http://www.alstahaug.kommune.no/tilskudd-til-ikke-kommunale-barnehager.385535.no.html 

 

 

http://www.alstahaug.kommune.no/tilskudd-til-ikke-kommunale-barnehager.385535.no.html


 

 


