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2 Bakgrunn for saken 

Grimstad kommune har over tid hatt utfordringer knyttet til for store kostnader.  

Kommunen startet i 2018 en større organisatorisk og økonomisk omstillingsprosess 

med sikte på en mer effektiv og mindre kostbar drift. Dette har vært nødvendig for å 

sikre handlingsrom til nye og nødvendige investeringer innen oppvekst.  

Rådmannen foreslo i budsjettfremlegget for 2019 å redusere tilbudet av 

barnehageplasser, og i den sammenheng ble Tønnevoldskogen barnehage foreslått 

avviklet. Dette budsjettforslaget falt i kommunestyret desember 2018.  Det ble vedtatt 

i kommunestyret 17.desember 2019 å sette i gang en prosess med å avvikle 

Tønnevoldskogen barnehagen med virkning fra barnehageåret 2020/2021. 

Dette ble ikke vedtatt fordi denne barnehagen er dårlig drevet eller har stor ledig 

kapasitet, men fordi det samlet sett er en overkapasitet av barnehageplasser i 

Grimstad. Tønnevoldskogen barnehage ligger i et område hvor det er forventet 

utbygginger, som blant annet innebærer sprengings- og entreprenørarbeid ved 

oppføring av den nye fagskolen.  

Grimstad kommune har over tid hatt en overkapasitet av barnehageplasser. Av 

kommunens barnehagebarn går om lag 20 prosent i en av de fem kommunale 

barnehagene. De fem kommunale barnehagene hadde pr august 2019 en ledig 

kapasitet på om lag 17 prosent; det vil si 49 plasser. Prognosene fremover viser at 

det ikke er forventet en økning i antall barnehagebarn i kommunen.  

Tønnevoldskogen barnehage ligger i nærheten av de oppgraderte kommunale 

barnehagene i Markveien og Storgaten. Dette er barnehager som har kapasitet til å 

ta imot barn fra Tønnevoldskogen, dersom foreldrene ønsker det. 

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret 17.desember 2019 å sette i gang en 

prosess med å avvikle Tønnevoldskogen barnehagen med virkning fra 

barnehageåret 2020/21. 

 

2.1 Kommunens behov for sikre en bærekraftig og fremtidsrettet 

skolestruktur – FNs bærekraftmål 

Begrepet «bærekraftig utvikling» ble første gang brukt i rapporten Vår felles fremtid 

fra 1987. Rapporten ble utgitt av “Verdenskommisjonen for miljø og utvikling”, og 

nedsatt av FNs generalsekretær. Målet var å belyse måter å løse fattigdoms- og 

miljøproblemer, og bidra til å forandre måten vi jobber med miljø- og 

utviklingsspørsmål på. Bærekraftig utvikling er blitt et globalt begrep som er basert på 

solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag.  
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I FNs bærekraftmål må samfunnene jobbe langs tre dimensjoner: klima og miljø, 

økonomi og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene 

som avgjør om noe er bærekraftig.  

I denne konsekvensutredningen, belyses alle de tre dimensjonene som inkluderes i 

FNs bærekraftmål. Både fordeler og ulemper ved nedleggelse av Tønnevoldskogen 

barnehage løftes frem, og det pekes på både mulige kortsiktige og langsiktige 

konsekvenser.   

Når viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel barnehager eller skoler forslås 

nedlagt, er det alltid mye engasjement hos berørte parter. Sånn skal det være, og det 

er et tegn på at institusjonene er verdifulle for den enkelte og for lokalsamfunnet.   

Målet med en konsekvensutredning er å sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn 

til når et tiltak planlegges og når tiltaket besluttes gjennomført. 

Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir 

hørt.  

 

2.2 Prosess knyttet til nedleggelse av barnehagen 

 Rådmannens budsjettforslag 2019 

Nedleggelsen av Tønnevoldskogen barnehage ble utredet økonomisk i rådmannens 

budsjettfremlegg for 2019. Dessuten ble det i november 2019 foretatt en oppdatert 

økonomisk analyse av effekter av nedleggelse på forespørsel fra folkevalgte i 

kommunestyret.  Analysen ble formidlet til kommunestyret i forkant av 

budsjettbehandlingen i desember 2019. Analysen er kort gjengitt under kapittel 3.6.  

Forslaget om avvikling av Tønnevoldskogen barnehage begrunnes med det reelle 

behovet for antall barnehageplasser i kommunen sammenlignet med dagens 

kapasitet. Grimstad har pr. dags dato en overkapasitet i de kommunale 

barnehagene.  

Det vil på bakgrunn av dette være hensiktsmessig å avvikle driften ved 

Tønnevoldskogen barnehage for overføring til ledig kapasitet ved våre eksisterende 

kommunale barnehager. Tønnevoldskogen barnehage vil med sin beliggenhet få 

store belastinger over tid grunnet bygging av ny fagskole og annen 

næringslivsutvikling rundt barnehagen. På bakgrunn av dette vil Grimstad kommune 

bli utfordret på et trygt lek- og læringsmiljø for barna i Tønnevoldskogen barnehage.   

 

 Prosessen knyttet til Agenda Kaupang 

Det går frem av hovedkonklusjonen i Oppsummeringsrapporten fra august 2019 at 

Grimstad har dårlige finanser, god tjenestekvalitet og et høyt kostnadsnivå i 

tjenestene. Agenda Kaupang har i sine analyser sett til andre sammenlignbare 
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kommuner, både «naboer» i fylket, «billige og flinke» kommuner, samt 

kommunegruppe 13 som er den kommunegruppen Grimstad inngår i.  

Hovedutfordringene på barnehagestruktur vil være å redusere overkapasitet og legge 

til rette for en mer effektiv drift, fase ut Tønnevoldskogen barnehage og opprettholde 

tidlig forebyggende innsats. Grimstad kommune vil ha fire barnehager høsten 2020.   

 

 Kommunestyrets vedtak 17. desember 2019 – oppdrag til Rådmannen 

Grimstad kommunestyre vedtok 17. desember 2019 årsbudsjett 2020 og 

handlingsprogram 20202023 (PS 19/36). Der ble det blant annet besluttet å 

igangsette prosessen med nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage. 

Nedleggelsene skulle iverksettes fra 1. august 2020. Et slikt vedtak er i praksis en 

henstilling til rådmannen om å få flere prosesser knyttet til en bestemt løsning. 

«Kommunestyret forutsetter at prosessen med nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage, 

gjøres i medvirkning med tillitsvalgte, ansatte, og andre ressurspersoner i 

barnehagesektoren for å sørge for bred involvering. Det forutsettes også en tett dialog og 

informasjonsflyt til foresatte». (Kommunestyret 2019 - 2023 vedtak)  

Politisk barnehageeier pekte i sitt vedtak fra desember 2019 på nedleggelse av 

Tønnevoldskogen barnehage som en løsning administrasjonen skulle arbeide videre 

med. 

 

2.3 Anmodning om lovlighetskontroll 

Fylkesmannen har i epost til kommunen 3. januar 2020 uttalt at siden minst tre 

medlemmer av Grimstad kommunestyre krever lovlighetskontroll, må kravet settes 

frem for kommunestyret. Det uttales videre at dersom kommunestyret fastholder 

vedtaket, må saken sendes fylkesmannen i Agder for lovlighetskontroll. 

Fylkesmannen vil ikke vurdere å kontrollere vedtaket på eget initiativ når det er 

fremsatt krav etter kommunelov. 

Fire politikere har bedt om lovlighetskontroll av beslutningen om nedleggelse av 

Tønnevoldskogen barnehage. De etterlyser en ryddig behandling der barna blir hørt, 

samt en grundigere saksbehandling. Videre ønsker de at kommunestyret foretar en 

ny behandling av saken når alle utredningene er gjennomført og man kan se hva 

slags konsekvenser dette kan få for barna det gjelder.  

De fire politikerne påpeker at det ikke er fremmet forslag om å flytte barnehagen som 

helhet til annet sted, da det ikke er noen barnehage i Grimstad med kapasitet til å ta 

imot alle barna. De fire politikerne frykter konsekvensene ved at de barna som nå har 

plass i Tønnevoldskogen barnehage, blir adskilt og spredt til andre barnehager i 

kommunen.  



 

 

Konsekvensutredning knyttet til nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage 02 2020 

  Side 6 av 21 

 

Politikergruppen påpeker dessuten at kommunen i kommunedelplan for barnehage 

har vedtatt at 30 prosent av barnehageplassene skal være kommunalt eid og styrt. I 

dag er det omtrent 20 prosent kommunal dekning, og med det nevnte 

budsjettvedtaket reduseres dette til omtrent 15 prosent. Gruppen mener derfor at 

dette kan være imot kommunens eget vedtak. 

De siste årene har man hatt en overkapasitet av barnehageplasser i Grimstad, og 

totalt antall barn i barnehagen er redusert fra 2014 og frem til i dag. Sektoren er i 

gang med utredning av nåværende barnehagestruktur i Grimstad kommune og vil 

derfor fremme en politisk i løpet av 2020. Rådmann vil be om å få endret det 

gjeldende politiske vedtak, som ble fattet 19.10.2015 da kommunedelplan for 

barnehage ble vedtatt av kommunestyret, om at 30% av barnehageplassene skal 

være kommunale.  

Rådmannen har fremmet sak for Kommunestyret i sak 19/ 8715 med forslag om at 

Kommunestyrets vedtak av 17. desember 2019, fastholdes og at saken sendes til 

fylkesmannen i Agder for lovlighetskontroll. Saken ble behandlet av kommunestyret 

4. februar 2020 med vedtak om å fastholdet vedtak av 17. desember 2019, og at 

saken sendes til Fylkesmannen for lovlighetskontroll. 

2.4 Saksbehandlingsprosess frem til endelig vedtak i kommunestyret 

I det nevnte saksfremlegget fra rådmannen, er det gjort følgende vurderinger og 

beskrivelse av prosess: 

Kommuneloven § 27-1. Lovlighetskontroll lyder:  

«Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen kreve at 

departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra 

vedtaket ble truffet. Fristreglene i forvaltningsloven2 § 30 gjelder. Kravet skal settes fram for 

det organet som traff vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til 

departementet. Hvis særlige grunner tilsier det, kan departementet på eget initiativ kontrollere 

om et vedtak er lovlig.»  

 

Kommunestyret har vedtatt å igangsette prosessen med nedleggelse av 

Tønnevoldskogen barnehage og at nedleggelsene iverksettes fra 1. august 2020.   

Vedtaket innebærer at budsjettvedtaket skal følges opp med en påfølgende prosess. 

Dette innebærer blant annet å utarbeide en konsekvensutredning som skal ut på 

høring. Prosessen vil foregå i henhold til forvaltningslovens prinsipper om god 

saksbehandling. Videre skal barnekonvensjonens art 3 nr. 1 om hensynet til barnets 

beste bli vurdert.    

Vurderinger og beslutninger knyttet til barnehagestruktur er en sentral del av 

kommunens virksomhet og selvstyre hvor det er vide rammer for det lokalpolitiske 

handlingsrommet. Statlige begrensinger i det lokale selvstyret må ha hjemmel i lov, jf 

kommuneloven § 2-1 siste ledd siste punktum. Det er ikke fattet noe endelig vedtak, 
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jfr. kommunestyrets vedtak av 17. desember 2019 og 4. februar 2020. I forestående 

prosess vil kommunen påse at vedtak er i samsvar med nasjonale rammer både i 

forhold til innhold og saksbehandling.   

3 Konsekvensvurderinger 

3.1 Hensyn til barnets beste – barnekonvensjonens artikkel 3, 

barnehageloven og rammeplanen 

I barnekonvensjonens artikkel 3 fastslås det at for alle handlinger foretatt av 

administrative myndigheter som gjelder barn, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn. Barnet skal sikres beskyttelse og omsorg som er nødvendig 

for dets trivsel.  

Det samme hensynet finner man i lov om barnehager, som beskriver barnehagers 

formål og innhold i §1: «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».  

Rammeplan for barnehagen tydeliggjør det samme mandatet som er: «Å møte 

individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna 

får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i 

barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, 

likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse».   

  

 Kortsiktige og langsiktige sosiale og helsemessige konsekvenser ved 

nedleggelse 

Mennesker, både voksne og barn, reagerer ulikt i ulike situasjoner. Noen er åpne og 

positive, noen nøytrale og objektive og noen er lukkede og negative - grovt skissert.  

På kort sikt vil enkelte barn oppleve det positivt at de blir kjent med nye barn og 

voksne i en ny barnehage. Enkelte barn som trives med skiftninger og forandring av 

miljø kan få en opplevelse av glede og spenning knyttet til endring av 

barnehagehverdagen sin.   

På kort sikt vil enkelte barn synes at overgangen ved å bytte barnehage er 

overveldende. Det kan være en stor omveltning for et barn å bli kjent med nytt 

barnehagepersonale, ny barnegruppe og samtidig være adskilt fra foreldrene. Barn 

med spesielle behov, sensitive barn, barn med sterkt behov for faste rutiner, stabilitet 

og med sterk knytning til enkelte voksne kan også være mer utsatt. Det samme kan 

barn som strever med språket eller barn som ikke har modenhet til å forstå årsaken 

til endringene.  
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På kort sikt vil enkelte barn bli utrygge og urolige, og noen vil få en sorgreaksjon med 

at de lenger ikke skal gå i samme barnehage hvor de kjenner både voksne og barn 

godt. En naturlig reaksjon for dem kan være å reagere med sinne, som igjen kan 

påvirke det sosiale samspillsmønsteret. En mulig reaksjon kan også være at enkelte 

barn trekker seg vekk fra barnegruppa. Barn som strever med sosiale settinger, vil 

kunne på kort sikt bruke ekstra energi på å finne stabilitet i en ny sosial setting. For 

noen barn kan det oppstå et behov for å ha en kjent voksen tett på i en periode. De 

vil kunne bli sterkt avhengig av en voksen, og streve med å etablere sosiale 

relasjoner i ny barnehage. Noen barn kan få opplevelsen av ikke å føle seg sett og 

hørt i en bestemmelse som angår deres hverdagsliv. 

Langvarige konsekvenser av en nedleggelse, vil avhenge av hvordan det enkelte 

barn klarer seg på tross av en mulig risiko. Borge (2010) beskriver dette som følger: 

«Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross 

for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for 

å utvikle problemer eller avvik”.  

På lang sikt kan et enkelt barn få vansker med å finne sin plass i barnegruppa. Det 

kan ta tid og det kan kreve større innsats fra foreldre, familiens nettverk og 

barnehagepersonell og andre aktuelle faggrupper. Hvis belastningen blir større enn 

barnet og voksenstøtten kan takle, er det en mulighet for at man i en periode får et 

brudd i utviklingen (Tveitereid, 2019).   

Det er en mulighet for at enkelte barn ikke finner en voksen i ny barnehage som gir 

den samme opplevelsen av trygghet barnet har opplevd tidligere. Likevel blir barn 

oftest trygge på ukjente voksne i de barnehagene de blir overført til. Barn som får en 

opplevelse av sammenheng vil mest sannsynlig oppleve trygghet på lang sikt (Bae, 

2012).  

Enkelte barn vil oppleve det positivt at de blir sett med nye øyne av nytt 

barnehagepersonale. Det kan også tilføre nye perspektiver til den pedagogiske og 

psykososiale oppfølgingen av barnet. Barn vil få nye vennskap og oppleve mestring 

ved hjelp av voksne og ved at de finner «sin plass» i ny barnegruppe.  

For enkelte barn kan et skifte føre til brudd på dårlige samspillsmønster. De kan 

oppleve at de får nye muligheter gjennom ny sammensetning av barn, foreldre og 

personale. Når barnegruppene settes på nytt, kan samarbeid på tvers av to kulturer 

generere nye måter å løse en barnehagehverdag på. Enkelte barn kan på lengre sikt 

profitere på et skifte ved at de lærer nye måter å tenke og løse utfordringer på.  

  

 Noen tiltak for å minke uønskede konsekvenser - overganger 

Man kan minske eventuelle uønskede konsekvenser ved å sørge for at det dannes 

sterke følelsesmessige bånd til nye voksenpersoner (Killèn, 2012). Tilknytning er en 
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forutsetning for utvikling. Hvordan rammene blir tilrettelagt vil derfor være sentralt 

med tanke på konsekvensene for det enkelte barn (Tveitereid, 2019). 

Barn som reagerer med sinne slik som beskrevet i punkt 3.1.1, er avhengige av at 

personalet i ny barnehage setter reaksjonen i sammenheng med sitasjonen barnet 

nå står i. Det er mulig at enkelte barn kan få en rolle sosialt de ikke ønsker seg. Dette 

kan komme av at øvrige barn og eller nytt personal tolker reaksjonsmønsteret i en 

uheldig kontekst for barnet.  

En svekket medbestemmelse kan føre til at enkelte barn på kortere sikt erfarer at de 

ikke får innflytelse, og opplever dette utrygt (Tveitereid, 2019). Barnets synspunkter 

skal da i tråd med rammeplanen og barnekonvensjonens artikkel 12, legges vekt på i 

samsvar med deres alder og modenhet. 

I 2019 har alle kommunale og private barnehagene og barneskoler i Grimstad 

samskapt nye overgangsrutiner i form av et grundig overgangsskjema. Dette har blitt 

til ved hjelp av prosjektmidler til “Helsefremmende barnehager og skoler – HBS". I 

utfylt stand gir overgangsskjemaet et meget godt bilde av hvert barn. De nye 

samarbeidsarenaene - og metodene mellom barnehagene og barneskolene, har 

også bidratt til økt fokus på like og kvalitetssikrede overganger generelt sett. 

Overgangsskjemaet vil både i egen og i tilpasset utgave, kunne fylles ut av foreldre 

sammen med barnehageansatte i nedleggelsesprosessen, og være et viktig bidrag 

som reduser sannsynligheten for uønskede konsekvenser ved overgangen til en ny 

barnehage. 

 

 Delkonklusjon 1 – Hensyn til barnets beste  

Det er vanskelig å uttale se om konsekvensene for hele barnegruppen. Vi antyder 

likevel noen mulige konsekvenser ved nedleggelse av Tønnevoldskolen barnehage. 

Konsekvensen for det enkelte barn vil trolig på kort sikt avhenge av opplevelse av 

kontinuitet. For hvert enkelt barn vil det være avgjørende at faste rutiner og struktur 

fortsetter, uten endring som oppleves omveltende (Tveitereid, 2019). Barn er i behov 

av forutsigbarhet og av å få konkrete og ærlige forklaringer på endringene. En 

hverdag preget av normalitet vil være avgjørende for konsekvensbildet (Killèn, 2012).  

Barnets risiko og beskyttelsesfaktorer vil ha avgjørende betydning for mulige 

kortvarige og langvarige konsekvenser. Barn med mange sårbare elementer i livet, 

har en større sjanse for å få det mer utfordrende. Samspillet mellom barnet og miljøet 

rundt vil være avgjørende for i hvilken grad man lykkes med en god overgang 

(Kristoffersen, 2006).  

Det vil være viktig å tillate barnet å vise sin engstelse og skape trygghet i situasjonen 

for å finne mening i motgangen (Killèn 2012). Barn vil trenge tid på å bli trygg.    
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For enkelte vil konsekvensen være at de vil trenge mer tid med tilvenning (Drugli, 

2010).  

Sterke leke- og læringsmiljø i barnehagene være av stor betydning. Det er 

avgjørende at barna ikke møter brudd i pedagogisk tilrettelagt opplegg. Brudd kan ha 

uheldige konsekvenser for barn som har brukt lang tid for å tilpasse seg i for 

eksempel språkgrupper, lekegrupper, spesial-pedagogisk tilrettelegging og liknende. 

Betydningen av kontinuitet i det tidlige omsorg- og læringsmiljøet krever at gode 

overganger blir viktige. Det er viktig at omsorgspersoner legger til rette for at barnet 

kan mestre overganger slik at de kommer styrket ut (Kunnskapsdepartementet, 

2008).  

I en omstilling som en nedleggelse er, vil konsekvensene også være avhengig av 

god og trygg endringsledelse. Kompetanse på å identifisere, ivareta, beskytte og vise 

omsorg for spesielt de sårbare barna, vil redusere negative konsekvenser både på 

kort og lang sikt. 

 Nærmiljø 

For noen foreldre er det av stor betydning at deres barn går i en barnehage nært der 

de bor. Et ønske kan være at barnet knytter relasjoner til andre barn i nærmiljøet som 

de de også mulig skal gå på skole med senere. 

En nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage vil måtte bety at barna får 

barnehageplass i andre barnehager. I den grad foresatte velger barnehager til barna 

som avgir barn til flere barneskoler, kan dette bety at barna ikke følger hverandre fra 

barnehage til skole.  Dette kan være utfordrende for sårbare barn, og det blir da viktig 

med fokus på gode overganger (se punkt 3.1.2) 

Det kan også bemerkes at Tønnevoldskogen barnehage er plassert i et område som 

ikke er nært knyttet til et boligområde. Konsekvensen i forhold til at det berører et 

nærmiljø er ikke av en slik karakter at det kan vurderes som uheldige.  

 Om transport til og fra barnehage 

Tønnevoldskogen barnehage sin adresse er Terje Løvåsvei 2, og er plassert langs 

kollektivaksen mellom Grimstad sentrum og Holviga skolekrets. I umiddelbar 

nærheten av barnehagen er det busstopp, og det er egen droppsone/parkeringsplass 

ved selve barnehagen. 

Nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage vil kunne få konsekvenser både for 

barn og foresatte ved barnehagen. Tønnevoldskogen er som kjent den eneste 

kommunale barnehage på vestre side av Grimstad sentrum. Om man ønsker å 

beholde sitt barn i en kommunal barnehage vil dette kunne medføre økt transporttid 

og transportkostnad, da de nærmeste kommunale barnehagene ligger i sentrum 

(Storgaten barnehage med adresse Storgaten 46) eller tett opp mot sentrum 

(Markveien barnehage med adresse Føreidsgate 17).  
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Om foresatte ønsker at barnet skal fortsette i en barnehage i nærliggende områder 

av Tønnevoldskogen barnehage, anser vi ikke at transportkostnaden eller 

transporttiden vil øke nevneverdig.   

Tønnevoldskogen barnehage sin plassering er et stykke unna annen bebyggelse og 

bringe/hentesituasjoner er trygg. Bringe- og hentesituasjon ved Markveien 

barnehage vurderes lik som Tønnevoldskogen barnehage.  Det er ikke gjort en 

vurdering av bringe- og hentesituasjon ved private barnehager.    

 

Betydning for barnehage-hjem-samarbeid 

 Kortvarige og langvarige konsekvenser av nedleggelse 

En mulig kortvarig konsekvens ved nedleggelse, er at samarbeidet mellom 

barnehage og foreldre oppleves krevende. Enkelte foreldre kan oppleve de blir satt i 

en sårbar situasjon de ikke har kontroll over. Opplevelsen av manglende 

medbestemmelse kan få foreldre til å oppleve sinne og frustrasjon over situasjonen. 

Sorg og savn over at de ikke lenger har et kjent barnehagepersonale de skal 

samarbeide med kan føre til opplevelsen av utrygghet. På kort sikt er det sannsynlig 

av foreldre vil oppleve sitasjonen som psykososialt belastende. For en del foreldre 

kan det føre til spenning og mange ubesvarte spørsmål angående deres barns videre 

trivsel. 

For enkelte foreldre kan endringene også føre til at de opplever bytte av barnehage 

som tilfredsstillende, fordi barnet kommer i en barnehage som er knyttet til deres 

nærmiljø. For andre vil endringen kunne føre til det motsatte.  

En mer langsiktig konsekvens kan være at enkelte foreldre opplever endringen 

krevende i en slik grad at det oppleves belastende, også for familiens nettverk. For 

foreldre som selv er i en sårbar situasjon, kan det bli krevende i å skape trygghet for 

barnet. Foreldrenes resiliens og evne til å møte barnets psykososiale situasjon kan få 

konsekvenser for utfallet (Borge, 2010). Det kan kreve mer av barnehage-hjem 

samarbeid. 

En mulig konsekvens av nedleggelsen kan være at ikke all barnehagepersonell  

følger med over til ny barnehage. Dette kan oppleves utrygt for enkelte foreldre som 

har opprettet et tett samarbeid i Tønnevoldskogen barnehage. De kan oppleve at 

pedagogisk tilrettelegging for deres barn er annerledes enn før. Enkelte foreldre kan 

oppleve dette som vanskelig. Kvaliteten på barnehage- hjem samarbeidet vil være av 

avgjørende betydning. 

Foreldre som har hatt et sterkt ønske om at enkelte barn skal få være i samme 

barnehage og eller barnegruppe kan oppleve det belastende hvis ikke ønskene blir 

innfridd om å være sammen. Samtidig vil enkelte foreldre, som hadde en annen 

barnehage på sitt førstevalg, kunne få sitt ønske innfridd. For denne gruppen vil 
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belastningen ved å opprette ett nytt barnehage-hjem samarbeid kanskje ikke 

oppleves så stor. For noen foreldre kan endringen oppleves som en lettelse og 

betryggelse hvis foreldrene møter en profesjonalitet som anerkjenner foreldre og 

barn. Det kan føre til utviklingsmuligheter, gode samspillsmønster, 

mestringsopplevelser og opplevelse av sammenheng (Tveitereid, 2019). 

 Noen tiltak for å redusere uønskede konsekvenser av nedleggelse 

Prosjektet Helsefremmende barnehager og skoler HBS har i tillegg til tiltaket 

overganger, hatt fokus på viktigheten av barnehage-skole-hjemsamarbeidet og 

viktigheten av relasjonsbygging, «fremsnakking» og tydelig kommunikasjon i 2019.    

De samme føringene og påpeking av kvalitetsfaktorer er å finne i stortingsmelding nr. 

2019 “Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO”, 

understreker viktigheten av satsingen. Det utvidede overgangsskjemaet gir grunnlag 

for utvidet kvalitetssamtale mellom foreldre og barnehageansatte, og gjør at 

informasjon om alle parter kommer frem og kan tas hensyn til på riktigst måte. 

Barnehager er i en unik situasjon som har daglige samtaler med foreldrene når 

barnet leveres og hentes. Det gir en eksklusiv anledning til å opptre støttende og 

samlet overfor barnet i en overgangssituasjoner og ellers. Tønnevoldskogens 

ansatte, sammen med barnehagefaglige rådgivere i kommunen, har invitert til 

foreldremøter og møter seg imellom. Dette for å sikre at alle får god informasjon og 

er med i prosessen. 

 Delkonklusjon 2 – Betydning for barnehage-hjem-samarbeid 

I en nedleggelsesprosess blir det viktig å lytte barna og foreldrenes ønsker og behov. 

Dette stiller krav til personalets evne til å legge til rette for foreldrenes reelle 

medvirkning ved en eventuell nedleggelse. Foreldrene skal få god innsikt og 

informasjon om det pedagogiske tilbudet for å kunne bygge et godt samarbeid 

mellom hjem og barnehage. Begge parter har kunnskap og erfaringer som kan være 

til hjelp i arbeidet med barnet (FUB, 2011). Kvaliteten på barnehage – hjem 

samarbeid blir derfor viktig. 

 

Et barnehage-hjem samarbeid som preges av fokus på faktorer som støtter opp 

under barnets psykososiale helse, fremfor faktorer som forårsaker psykososiale 

belastninger, vil sannsynlig gi positive effekt over tid. Et samarbeid med fokus på å 

kartlegge forholdet mellom psykososiale forhold, stress og mestring vil kunne 

begrense mulige uheldige konsekvenser (Kristoffersen, 2006). Barn som er preget av 

flere risikofaktorer, vil være avhengig av at foresatte har et godt samarbeid med 

barnehagepersonalet (Tveitereid, 2019). 
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3.2 Hensynet til ansatte 

 Hvordan påvirkes dagens bemanning 

På bakgrunn av vedtatt budsjett for 2020 gjennomfører vi en prosess for omstilling- 

og nedbemanning i hele kommunen. Første del av denne prosessen handler om å 

kartlegge hvilke bemanningsmessige konsekvenser vedtakene får. For de ansatte 

ved Tønnevoldskogen barnehage er det usikkerhet knyttet til fremtidig arbeid. Det vi 

vet med sikkerhet at de ikke lenger skal jobbe i barnehagen de gjør i dag, men hvor 

det vil være behov for økt bemanning vil avhenge av barnehageopptaket. Fremtidig 

arbeid for de ansatte vil avhenge av hvor foresatte til barna, som i dag går i 

Tønnevoldskogen barnehage, søker og får plass til barna sine. Så lenge barna forblir 

i kommunale barnehager i kommunen, vil behovet for personell øke i de 

barnehagene barna får plass i. Samtidig må dette ses i sammenheng med prosessen 

i hele kommunen, der det vil være behov for nedbemanning på flere enheter. Vi vil så 

langt som mulig i denne prosessen jobbe med å finne alternativt arbeid til de ansatte 

i Tønnevoldskogen barnehage og andre ansatte i kommunen som blir definert som 

overtallige. Det er for tidlig å si hvorvidt vi vil kunne finne annet passende arbeid til 

alle de ansatte ved Tønnevoldskogen barnehage, og hvor dette eventuelt vil være, 

eller om vi vil måtte si opp noen.  

 

 Risikofaktorer ved omstilling 

En slik usikkerhet som de ansatte i Tønnevoldskogen barnehage står i, kan for 

mange være svært krevende. Nøyaktig hvordan dette slår ut på arbeidsmiljø, stress 

og sykefravær er vanskelig å si noe entydig om. På den ene side så kan en omstilling 

innebære uro og usikkerhet, som kan påvirke arbeidsmiljøet negativt. Dette kan bidra 

til at sykefraværet øker. På den annen side kan en omstillingsprosess også gjøre at 

arbeidstakerne blir mer bekymret for jobbene sine. Dette kan gi en 

"disiplineringseffekt", noe som kan bidra til å redusere sykefraværet.  

 

Einarsen og Staalesen (2009) peker på noen risikofaktorer ved omstilling:  

Negative faktorer i forbindelse med omstilling kan være motvilje blant de ansatte, 

uklarhet i rolleforståelse og manglende kompetanse i forhold til nye oppgaver.  

Dette kan lede til lavere produktivitet blant annet som følge av redusert motivasjon, 

større grad av konflikter og økt sykefravær. Det kan føre til at flere slutter og tap av 

kompetanse, som igjen medfører økt belastning på de gjenværende. 

En måte å redusere de negative faktorene er gjennom en tydelig prosess. Dette er 

forsøkt ivaretatt gjennom en masterplan for omstillingen, som beskriver hele 

prosessen og tidsplan.  

 

 Kultur  

Enhver gruppe i en virksomhet har utviklet sine vaner og normer, skrevne eller 

uskrevne, for å skape balanse, struktur og retning. Under en forandring brytes disse 
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«gamle» normene ned. Den tryggheten og sikkerheten som tidligere normer ga, kan 

gå tapt, avhengig av størrelse på endringen, og gjennom den økte spenningen øker 

også arbeidsbelastningen, så vel fysisk som psykisk. Dette medfører at det vil være 

viktig å skape en felles kultur både for de “nye” og de “gamle” i arbeidsmiljøet.       

Det er viktig at de “nye” så raskt som mulig føler seg inkludert, og som en del av 

fellesskapet, og at det skapes en felles kultur. Det motsatte, en “vi/dem” kultur, som 

fort kan skape konflikter, som igjen kan føre til redusert produktivitet og sykefravær.  

 

Samtidig kan en endring i et etablert arbeidsmiljø bringe med seg noe positivt.      

Nye medarbeidere vil bringe med seg nye impulser, en verdifull erfaring og kultur 

som kan bidra til å utvikle arbeidsmiljøet. En endring kan også føre med seg nye 

muligheter gjennom nye måter å organisere arbeidet på.  

 

 Delkonklusjon 4 – hensynet til ansatte 

Konsekvensene for de ansatte er på den ene siden forbundet med usikkerhet og 

risiko som nevnt ovenfor. Det er ennå for tidlig å si hvorvidt det vil føre med seg noen 

oppsigelser, eller om vi klarer å finne annet arbeid for alle de ansatte som i dag 

jobber i Tønnevoldskogen barnehage. På den andre siden vil en omstilling og en 

oppbemanning i enkelte barnehager avhenge av hvor barna søker og får plass, som 

igjen kan styrke det faglige miljøet. Dette både gjennom ny kompetanse og erfaring 

som de nye tar med seg inn, samtidig som man i en større barnehage med flere 

ansatte er mindre sårbar mot eksempelvis fravær. Samtidig kan det bringe med seg 

en mulighet til å se på nye måter å organisere arbeidet på.  

 

3.3 Kan barnehagenedleggelsen få konsekvenser for søkermassen til 

private barnehager i kommunen? 

Tønnevoldskogen barnehage er en fire avdelingsbarnehager med et godkjent leke- 

og oppholdsareal på 307 m2. Per i dag har de til sammen 54 barn, herav 16 små 

barn (født i 2017 og 2018), og 38 store barn. 14 barn er født i 2014 og begynner på 

skole høsten 2020.  

Barnehagen ligger i en bydel med mange barnefamilier og stor pågang på 

barnehageplasser. Ved nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage vil det 

sannsynligvis føre til økt antall søknader til andre barnehager som ligger i samme 

geografiske område (se bilde under). Av erfaring vet vi at foreldre ofte har et ønske 

om at barna skal gå i barnehage i nærområdet til hjemmet og skolekretsen. Flere av 

barnehagene som ligger i samme område som Tønnevoldskogen barnehage har 

mange søkere, og flere klarer ikke å gi tilbud til alle som har søkt plass hos dem. Det 

er nærliggende å tro at flere av de barnehagene som ofte har mange søkere vil få 

enda flere søkere i 2020 som følge av at Tønnevoldskogen barnehage legges ned. 

Nedleggelsen kan føre til at flere enn tidligere ikke får oppfylt sine ønsker om hvilken 
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barnehage deres barn skal gå i, og må kanskje takke ja til en barnehage de i 

utgangspunktet ikke ønsket barnehageplass i. 

Grimstad kommune har full barnehagedekning og har per dato nok 

barnehageplasser. Vi har flere barnehager som har ledig kapasitet. Kommunen har 

plikt å sikre at alle barn med rett til barnehageplass skal få tilbud om barnehageplass. 

Jf. Barnehageloven §8.  

Bildet under viser plassering av ulike barnehager i Grimstad. Tønnevoldskogen er 

merket med gult.  

 

 

 

 Delkonklusjon 5 – forholdet til private barnehager 

En nedleggelse av Tønnevoldskogen vil sannsynligvis føre til økt antall 

søknader til andre barnehager som er i samme geografiske område. Dette kan 

resultere i en bedre kapasitetsutnyttelse av barnehageplasser i kommunen. 

Det kan imidlertid føre til at færre barn får plass i den barnehagen foreldrene 

har ønske om at deres barn skal gå i. En konsekvens av dette kan bli at 

foreldre må benytte en barnehage som ligger lenger fra hjemmet.  

En nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage kan få betydning for private 

barnehager ved at de vil få en økt mulighet til å fylle opp sine barnehager.  
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3.4 Økonomiske konsekvenser 

Rådmannen har som kjent tidligere foreslått å avvikle Tønnevoldskogen barnehage. 

Ikke fordi denne barnehagen er dårlig drevet eller har stor ledig kapasitet, men fordi 

det samlet sett er overkapasitet av barnehageplasser i Grimstad.  

Med en eventuell avvikling av driften ved Tønnevoldskogen barnehage fra 

01.08.2020, vil dagens personale måtte tiltre annet arbeid. En økning i antall barn i 

for eksempel Markveien, vil imidlertid medføre et økt behov for ansatte der.  

Tønnevoldskogen barnehage kostet i fjor ca. kr 6.5 millioner for kommunen å drive, i 

tillegg til byggetekniske vedlikeholdskostnader.  

De økonomiske konsekvensene av å avvikle barnehagen vil i noen grad avhenge av 

hvor barnehagebarna i Tønnevoldskogen vil fortsette. 

Ettersom det er rimelig å anta at større deler av personalet i Tønnevoldskogen vil 

kunne tiltre andre barnehager ved økt behov, vil ikke personalkostanden i sin helhet 

bli avkortet.  

Som et minimum vil man ved avviklingen av Tønnevoldskogen barnehage spare en 

enhetslederstilling i tillegg til alle byggetekniske vedlikeholds- og renholdskostnader.  

De årlige driftsbesparelsene ble i forkant av vedtaket tallfestet som følger:  

 Renhold: kr 284.000 

 Vaktmester og FDV: kr 290.000 

 Enhetslederstilling (80%) med alle sosiale kostnader: kr 570.000 

Til sammen: kr 1.144.000 pr. år. 

Eventuelle ytterligere besparelser på personalkostnader, ved eventuelle 

nedbemanninger som følge av overtallighet, er da ikke hensyntatt.  

De indirekte besparelsene ved avvikling av barnehagen og reduksjon av 

overkapasiteten, vil kunne være langt større. De kommer imidlertid først med to års 

etterslep. Ettersom forholdstallet mellom private og kommunale barnehager i 

Grimstad er om lag 4:1, gir en krone spart på en gjennomsnittlig barnehageplass, 4 

kroner spart på redusert overføringer til private barnehager – alt annet likt.  

Videre vil et salg av tomten til Tønnevoldskogen barnehage, gi salgsinntekter til 

kommunen. Hvor mye et eventuelt salg vil kunne innbringe er naturlig vanskelig å 

fastslå uten at eiendommen utlyses for salg, men tomta ligger utvilsomt i et sentralt 

og ettertraktet området med stor utbyggingstakt. Det vil utvilsom innebære flere 

millioner. Kommunestyret har lagt til grunn et beløp på kr 5 millioner.   
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Salgsprovenyet fra et salg vil i sin helhet overføres kommunens investeringsfond som 

vil kunne benyttes til fremtidige investeringer, og slik sett redusere alternativt 

låneopptrekk og kapitalkostnader.    

 Delkonklusjon 6 – økonomiske konsekvenser 

En nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage vil medføre kr 1.1 millioner i direkte 

årlige besparelser, i tillegg til en eventuell reduksjon av annen personalkostnad. En 

lavere gjennomsnittskostnad per kommunal barnehageplass, vil gi tilsvarende 

besparelser i form av reduserte tilskudd til de private barnehagene. 

I tillegg vil et eiendomssalg bidra til å styrke kommunens investeringsfond, og som 

følge av dette redusere fremtidige kapitalkostnader.    

 

3.5 Bygningsmessige konsekvenser 

 Byggdrift 

For bygg- og eiendomstjenesten vil nedleggelsen av Tønnevoldskogen barnehage 

føre til en reduksjon på vaktmestertjenesten på en 10 prosent stilling.  

Hvis bygget selges, vil kostnader til kommunale avgifter, strøm, vedlikehold etc. gi en 

besparelse på ca. 196 000 kroner (uten kostnader for en 10 prosent byggdrifter). Det 

er ikke nevneverdige kostnader i vedlikeholdsetterslep på dette bygget. Da er ikke 

utvendige lekeapparater medregnet. 

 Bygg renhold 

For drift renhold vil det ikke bli noen konsekvenser annet enn at renholder som i dag 

jobber på Tønnevoldskogen barnehage blir flyttet over til barnehagen i Markveien. 

Renholderen som i dag jobber 50 prosent i Markveien barnehage og 50 prosent på 

Frivolltun, skal over i en 100 prosent stilling på Frivolltun. Dette på grunn av at en 

renholder ved Frivolltun, i 50 prosent stilling, blir pensjonist i år. 

 Forvaltning 

Eiendommen blir tilrettelagt for salg eventuelt utvikling. Det er store utbyggingsplaner 

for det området barnehagen ligger i. Mye av arealene som barnehagen bruker i dag 

vil forsvinne ved utbygging og de kan ikke boltre seg like fritt som i dag. 

 

3.6 Konklusjon om FNs bærekraftmål 

FN har til sammen 17 bærekraftmål innenfor de tre hoveddimensjonen klima og miljø, 
økonomi og sosiale forhold (se punkt 2.1) FNs bærekraftmål nummer 4 er det 
førende målet for oss i denne sammenheng og handler om å sikre inkluderende, 
rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle.   
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Det er barnehageeiers vurdering at de strukturelle grep som ligger i å nedlegge en 
enhet for å skape en mer robust og fremtidsrettet barnehagestruktur i Grimstad, er i 
tråd med dette bærekraftmålet. En mer effektiv barnehagestruktur som reduserer 
overkapasitet, vil bidra til bedre pedagogisk handlingsrom som kommer alle barna i 
kommunen til gode.  
 
Det er vanskelig for Grimstad kommune å forutsi hvor foresatte vil velge 
barnehageplass for sine barn etter en nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage.  
Av den grunn er det vanskelig å gi en vurdering av transportmessige konsekvenser. 
Om familiene ønsker å fortsette i en kommunal barnehage kan det bli lengre reisevei, 
enn om de velger en privat barnehage som ligger i nærheten av Tønnevoldskogen 
barnehage. Vi kan således ikke identifisere negative klimamessige konsekvenser av 
betydning.  
 
Analysen har løftet frem både økonomiske, sosiale og klimamessige forhold. Vi har 
identifisert noen faremomenter som må håndteres for å sikre at hensynet til barnets 
beste blir et grunnleggende hensyn. Ved å sette inn tiltak i overgangsperioden, er det 
vår samlede vurdering at FNs bærekraftmål er ivaretatt; også når vi ser de ulike 
dimensjonene i sammenheng.   

4 Pågående arbeidsgrupper i prosessperioden 

Følgende arbeidsgrupper er blitt nedsatt: 

a) Arbeidsgruppe Masterplan og ROS. Arbeidsgruppen av ledelse i HR.                

I arbeidsgruppen inngår representanter fra lokale tillitsvalgte, væreneombud, 

styrer, hovedtillitsvalgt, kommunalsjef for kultur og oppvekst 

b) Arbeidsgruppe knyttet til informasjon. I arbeidsgruppen inngår styrer i 

barnehagen, kommunalsjef for kultur og oppvekst og barnehagefaglig rådgiver 

i Stab barnehage og skole. 

c) Arbeidsgruppe ivareta barn og foresatte. Arbeidsgruppen ledes av 

kommunalsjef for kultur og oppvekst. I arbeidsgruppen inngår barnehage 

faglig rådgiver og prosjektleder for Helsefremmende barnehager og skole 

(HBS) 

5 Invitasjon til høring  

5.1 Forhåndsvarsel («høring») – fvl § 37 annet til femte ledd 

En avgjørelse om å legge ned en barnehage er ikke et såkalt enkeltvedtak. Det betyr 

at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV (om saksforberedelse ved 

enkeltvedtak), V (om vedtaket) og VI (om klage og omgjøring) ikke direkte kommer til 

anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være 

forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt.  

Når en kommune ønsker å vedta en barnehagenedleggelse, skal berørte offentlige 

og private virksomheter og organisasjoner varsles, og gis anledning til å uttale seg 
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om saken. Dette fremgår av forvaltningsloven § 37 annet ledd første punktum. Dette 

blir gjerne omtalt som «høring» av saken.  

Høringen skal avholdes før saken blir utferdiget, og uttalelsene som mottas i 

forbindelse med høringen vil inngå som en del av avgjørelsesgrunnlaget.  

Høringsuttalelser skal gis skriftlig. Dette fremgår av forvaltningsloven § 37 femte ledd. 

 

5.2 Høringsuttalelser 

Saken om nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage skal behandles av 

kommunestyret 12. mai 2020. Kommunen ber spesielt om at høringsinstansene 

uttaler seg om: 

1. Hvilke psykososiale konsekvenser bør vi være forberedt på for barna som får 

sin barnehage nedlagt? 

2. Hvilke pedagogfaglige konsekvenser (kortsiktig og langsiktig) for barna bør vi 

være forberedt på ved nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage?  

3. Hvilke konsekvenser bør kommunen være forberedt på når det gjelder 

personalet i Tønnevoldskogen barnehage?  

 

5.3 Høringsperiode og frist for tilbakemelding 

Kommunen kan sette en frist for å gi uttalelse, jf. forvaltningsloven § 37 tredje ledd. 

Bestemmelsen sier ikke noe om lengden på fristen. I Forskriftsarbeid for kommuner 

punkt 7.2.3, fremgår det at kommunen normalt kan sette fristen til to måneder, men 

at fristen kan være noe kortere hvis saken haster. Kommunen har sett hen til denne 

veiledningen ved fastsettelse av høringsfrist. 

Høringsfrist: 11. april 2020 Høringsuttalelsene sendes Grimstad kommune ved 

postmottak@grimstad.kommune.no 

Også andre enn de som står som høringsinstanser er velkomne til å uttale seg om 

saken 

 

 

Med vennlig hilsen 

Solfrid Marie Døhlen                              Arne Mowatt Haugland                           Katharina Johnsen 

Kommunalsjef                                        Oppvekstsjef                                           Rådgiver, stab 

Kultur og oppvekst 
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Mottakere:  

Samarbeidsutvalget Tønnevoldskogen barnehage   

Utdanningsforbundet i Tønnevoldskogen barnehage 

Fagforbundet i Tønnevoldskogen barnehage 

 

Samarbeidsutvalget Storgata barnehage 

Utdanningsforbundet i Storgata barnehage 

Fagforbundet i Storgata barnehage 

 

Samarbeidsutvalget Markeveien barnehage 

Utdanningsforbundet i Markveien barnehage 

Fagforbundet i Markveien barnehage 

 

Hovedtillitsvalgte UDF og Fagforbundet 

Verneombud i Tønnevoldskogen barnehage 

Hovedverneombudet Grimstad kommune 
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