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Innledning
Barnehagebehovsplan for Evje og Hornnes kommune 2021-2024 er en rullering av
barnehagebehovsplan 2020-2023 som ble vedtatt av kommunestyret i K-sak nr.95/2019.
Rullering av barnehagebehovsplanen er med utgangspunkt i erfaringer fra opptak i
barnehagene 2020, barnehagenes rapporteringer for status antall barn i barnehagen, prognoser
for barn 0-5 år og kommuneplanen for 2018-2029.
Utgangspunkt for opptak til barnehager er barnehageloven § 12 a Rett til barnehageplass.
Formål med barnehagebehovsplanen er at den skal være et styringsverktøy for kommunen i
arbeid med etablering av barnehageplasser, og oppfølging av barnehageloven § 8. Planen
inneholder status i forhold til dekningsgrad hvert år basert på dagens tall.
Kommunen har, med hjemmel i barnehageloven § 8, plikt til å sørge for at det finnes et
tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder.
Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.
Kommunens plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser er forsterket
i barnehageloven § 12a Rett til plass i barnehage; «Barn som fyller ett år senest innen
utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad har rett til å få
plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn som fyller ett
år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter
søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i
samsvar med denne lov med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen
der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.»
Dette medfører at kommunen må sørge for det antall plasser som er nødvendig for at retten til
plass for det enkelte barn sikres. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass dersom
barnet får tildelt plass i tråd med første ønske, andre ønske eller får et barnehagetilbud i tråd
med § 12a.
Kommunestyret i Evje og Hornnes kommune har vedtatt at det årlig gjennomføres et
hovedopptak med søknadsfrist 1.mars. Det gjennomføres supplerende opptak dersom
barnehagene har ledig kapasitet.
Barnehagebehovsplanen er et styringsverktøy i forhold til behovet for og etablering av
barnehageplasser. Planen rulleres årlig i forbindelse med budsjett og økonomiplan, og legges
fram for politisk behandling i kommunestyret. Behovet for barnehageplasser følges tett og
kommunen har god dialog med barnehagene. Årlig rullering av planen gir gode muligheter for
å følge utviklingen av barnehagebehovet.
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1.0. Barnehager i Evje og Hornnes kommune
I Evje og Hornnes kommune er det tre ordinære barnehager.
Det er en ikke- kommunal barnehage og to kommunale barnehager. Barnehagene er fordelt i
de to skolekretsene i kommunen.
I Evje skolekrets er det en kommunal barnehage og en ikke-kommunal barnehage.
I Hornnes skolekrets er det en kommunal barnehage.
Alle barnehagene tar imot barn i alderen 1- 5 år. Barnehagens eier fastsetter hva slags
plasstilbud barnehagen gir. Maks oppholdstid for barn er 9 timer per dag. Dette følger av
barnehagens godkjenning.
Med hjemmel i lov om barnehage med forskrifter godkjennes barnehagene for maks antall
barn hvis alle barna er over tre år. I dette ligger at barn over tre år teller 1 plass, og barn under
tre år teller to plasser.
1.1. Andelen kommunale og ikke-kommunale barnehager
Enhet for barnehage er en kommunal barnehage, som består av to hus, Oddeskogen barnehage
og Hornnes barnehage.
Oddeskogen barnehage ligger i Evje skolekrets. Barnehagen er godkjent for 156 barn hvis alle
barna er over tre år. Barnehagen er godkjent med syv avdelinger, inkludert en naturavdeling
for barn i alderen 3-6 år.
Hornnes barnehage ligger i Hornnes skolekrets, og er godkjent for 84 barn hvis alle barna er
over 3 år. Barnehagen er godkjent med fire avdelinger, inkludert en naturavdeling for barn i
alderen 3-6 år.
Babuschka barnehage er en ikke-kommunal barnehage som ligger i Evje skolekrets.
Barnehagen har plass til 18 barn hvis alle barna er over 3 år. Barnehagen gir tilbud til barn i
alderen 1-5 år. Eier av barnehagen er Judith J. Eikenaar.
1.2. Samordnet opptak.
Barnehagene i kommunen samarbeider om opptak til barnehagene i tråd med barnehageloven
med forskrift.
Alle søknader om barnehageplass sendes Evje og Hornnes kommune, som utarbeider
søkerliste.
Kommunen har ett årlig hovedopptak med søknadsfrist 1.mars. Det gjennomføres supplerende
opptak dersom barnehagene har ledig kapasitet.
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2.0. Etablering av barnehageplasser og barnehager
2.1. Statlige føringer
Regjeringens mål for barnehageløftet er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris.
Kommunen har en stor myndighetsoppgave i barnehagesektoren, og har med hjemmel i
barnehageloven § 8, plikt til å skaffe tilstrekkelig antall barnehageplasser til barn under
opplæringspliktig alder.
Barnehageloven § 12 a gir en lovfestet rett til barnehageplass. Retten til plass forutsetter at det
er søkt om barnehageplass innen den fristen som er fastsatt av kommunen. Retten innebærer
at barn har rett til et barnehagetilbud i den kommunen der det er bosatt, og rett til et
barnehagetilbud i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrift. Kommunen har
oppfylt retten til barnehageplass når
 søkere har fått barnehageplass i samsvar med sitt første ønske
 søkere har fått barnehageplass i samsvar med sitt andre ønske
 søkere har barnehageplass i samsvar med § 12a.
2.2. Kommuneplan for Evje og Hornnes kommune 2018-2029
Kommunestyret har i møtet 21.06.2018 i sak nr. 43/18 vedtatt Kommuneplan – samfunnsdel
for Evje og Hornnes kommune 2018-2029. Barnehagesektoren omhandles under
satsingsområdet Levekår. Barnehagebehovsplan inngår som et tiltak under temaområdet
tilrettelegging og føringen om å legge til rette for økt tilgjengelighet slik at alle får like
muligheter.
Barnehagebehovsplanen er et styringsverktøy i forhold til behovet for og etablering av
barnehageplasser.
2.3. Retningslinjer for etablering og drift av barnehager
Barnehageloven med forskrifter viser til at barnehager som finnes egnet i forhold til formålsog innholdsbestemmelsen, §§ 1 og 2 i barnehageloven, har rett til godkjenning. Dette
innebærer en lik rett til etablering for private og kommunale virksomheter.
2.4. Barnehagens organisering, arealutnyttelse og regulering av antall barnehageplasser
Organisering av barnehagen styres av lov om barnehager med forskrifter.
Antall barnehageplasser reguleres gjennom barnehageloven § 10 Godkjenning, og forskrift
om pedagogisk bemanning med merknad til disse. I godkjenning av ordinære barnehager
fastsettes netto leke- og oppholdsareal, eiers norm for arealutnytting, og maks antall barn per
dag som barnehagen godkjennes for. Barnehagene godkjennes i forhold til antall barn når alle
barna er over 3 år.
Beregning av areal ved fastsetting av leke- og oppholdsareal per barn tar utgangspunkt i de
rommene som disponeres til barnas aktiviteter. Det innebærer eksempelvis rom som lekerom,
grupperom, sove- og hvilerom. Barnas garderobe kan medregnes dersom denne egner seg til
aktiviteter. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette brukes reelt til barnas aktiviteter. Rom
som ikke tas med i beregningen er stellerom, personalrom, kontorer, toaletter og lignende.
I merknader til lov om barnehager § 10 godkjenning gis en veiledende norm for barns
lekeareal. Inne er denne 4 kvadratmeter netto per barn over tre år, og om lag 1/3 del mer per
barn under tre år. Barnehagens uteareal bør være om lag seks ganger så stort som leke- og
oppholdsarealet inne. Parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende beregnes ikke inn i
barnehagens uteareal.
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Barnehagens grunnbemanning må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehageloven § 18, andre ledd, sier at barnehagen
skal ha minst èn ansatt per tre barn når barna er under tre år, og minst èn ansatt per seks barn
når barna er over tre år. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller
tre år.
Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen regulerer norm for pedagogisk bemanning.
Barnehagen skal ha èn pedagogisk leder per syv barn når barna er under tre år, og èn
pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny
fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det
året de fyller tre år.
Med grunnlag i barnehageloven § 18 Grunnbemanning teller barn under tre år to plasser, og
barn over tre år teller en plass. En barnehageplass innebærer et barnehagetilbud hver dag, 5
dager i uken. Det framgår av barnehagens vedtekter hvilke oppholdstider som barnehagen gir
tilbud om.
2.5. Prinsipper for drift og utbygging av barnehager i Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune har i kommunestyremøte 13.juni 2008 sak nr. 96/08 vedtatt
prinsipper for drift og utbygging av barnehager i kommunen:
 Barnehagene skal ha en sentral plassering i nærmiljøet og lokaliseres der barna bor, i
tilknytning til skole og med tilgang til naturområder
 Hovedtanken er at barnehagene etableres i samsvar med skolekretsene i kommunen.
 Tilbudet i barnehagene må være tilpasset etterspørselen fra de ulike aldersgrupper, som
innebærer at plasser må kunne endres i forhold til behovet.
 Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.
 Tomt til barnehage bør ha gode solforhold på dagen, ligge mest mulig i le for ulike
vindretninger. Den bør være skjermet fra industri og trafikkområder, og bør ha tilgang til
gangveinett. Naturlig vegetasjon bør i størst mulig grad bevares på tomta. I boligfelt bør
tomt til barnehage ligge ved inngangen til et boligområde for å begrense trafikken i
området.
 Veiledende norm for leke- og oppholdsarealene inne er 4 kvadratmeter netto for barn over
tre år, og om lag 1/3 mer for barn under tre år.
 Veiledende norm for leke- og oppholdsareal ute bør være 23 kvadratmeter per barn over
tre år, og 33 kvadratmeter for barn under tre år.
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3.0. Status barnehager og plasser i Evje og Hornnes kommune
Alle barnehagene i Evje og Hornnes kommune er ordinære barnehager. Det innebærer at
barnas daglige oppholdstid er over 6 timer per dag. Regulering av antall barnehageplasser er
ut fra barnehagens godkjenning.
3.1. Andelen barnehageplasser i kommunen.
Barnehagene godkjennes med plass for barn over tre år. Barn under tre år teller to plasser.
Barnehagene i Evje og Hornnes kommune har til sammen plass til 258 barn hvis alle barna er
over 3 år.
Andelen barnehageplasser i kommunale og ikke-kommunale barnehager
Andel barnehageplasser i kommunale og ikke kommunale barnehager fordeler seg slik:
Ikke-kommunale barnehager
Kommunal barnehage
18 barn,
240 barn,
hvis alle barna er over 3 år*
hvis alle barna er over 3 år*
*under forutsetning av at alle barna går 5 dager i uken (heldagsplass)
Andelen barnehager og barnehageplasser sett i forhold til skolekrets
Andel barnehageplasser sett i forhold til skolekrets fordeler seg slik:
Hornnes skolekrets
Evje skolekrets
Babuschka barnehage 18 plasser
Hornnes barnehage 84 plasser
Oddeskogen barnehage 156 plasser
84 plasser
174 plasser
hvis alle barna er over 3 år*
hvis alle barna er over 3 år*
Totalt 258 barnehageplasser
*under forutsetning av at alle barna går 5 dager i uken (fulltidsplass)

3.2. Andel barn med barnehageplass
Tallene er hentet fra SSB’s befolkningsstatistikk ssb.no/Kostra2019 for Evje og Hornnes
kommune. I tabellen vises andel barn med barnehageplass i forhold til innbyggere og
dekningsgrad i prosent innenfor aldergruppen 1-5 år, 1-2 år og 3-5 år. Tallene er sett i
sammenheng med kommunegruppe 1, og landet utenom Oslo.
Andel barn med barnehageplass sammenlignet med kommunegruppe 1 og landet uten
Oslo
Andel barn med barnehageplass fordelt
Evje og Hornnes
KommuneLandet uten
etter alder
kommune
gruppe 1
Oslo
Andel barn med barnehageplass 1-5 år
89.1
89.6
92.4
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i
73.0
78.7
84.6
forhold til innbyggere 1-2 år
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i
96.9
96.5
97.3
forhold til innbyggere 3-5 år
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Andel barn med barnehageplass i Evje og Hornnes kommune perioden 2007-2019
Andel barn med barnehageplass sett i forhold til innbyggere i
samme aldersgruppe
1-5 år
1-2 år
3-5 år
2007
74,8
50,6
91,9
2008
80,4
56,8
94,7
2009
78,4
51,7
95,6
2010
84,3
69,4
93,9
2011
86,4
60,7
103,8
2012
82,6
65,2
94,9
2013
86,1
70,6
94,8
2014
80,8
58,5
95,2
2015
84,6
65,2
96,1
2016
84.5
77.1
92.9
2017
85.1
73.8
91.7
2018
88.9
78.5
95.3
2019
89.1
73.0
96.9
4.0. Grunnlag for vurdering av behov for barnehageplasser
Grunnlag for vurdering av behov for barnehageplasser er med bakgrunn i følgende:
 Prognoser for folkemengde 0-5 år
 Status hovedopptak og supplerende opptak 2020
 Status antall barn i barnehage fordelt etter alder og oppholdstid
 Status ledig kapasitet i barnehagene per 15.11.2020
 Prognose andel barn som går ut av barnehagene per år 2021-2023
 Utvikling behov oppholdstid 2015-2016-2017-2018-2019 -2020
4.1. Andel innbyggere i alderen 0-5 år
Andel innbyggere i alderen 0-5 år i Evje og Hornnes kommune (Kilde SSB 2020,Befolkning,)
Aldersgrupper
2020
0 år
36
1 år
35
2 år
28
3 år
45
4 år
37
5 år
47
Totalt 0-5 år
228
Totalt 1-5 år
192
4.2. Status etter årlig hovedopptak til barnehageplasser
Søkere til hovedopptak i perioden 2010-2020
Oversikten viser antall barn som har søkt om barnehageplass ved hovedopptak i perioden
2010-2020. Oversikten gjelder nye barn, ikke barn som søker overflytting fra en barnehage til
en annen.
2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31
36
32
33
27
39
39
42
30
35
28
1-2 år
10
15
20
8
7
9
11
13
4
6
8
3-5 år
Totalt
41
51
52
41
34
48
50
55
34
41
36
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Status hovedopptak opptak 2020
Tabellen viser andel barn som søkte ved hovedopptak fordelt på alder.
2015
2016
2017
2018
2019 Under
ett år
(f. fra
01.12.19 )

Under
ett år
f.2020

Antall
barn

Nye
søkere

2

3

2

10

15

2

1

35

Søkere
med plass
Antall
barn
totalt

0

1

0

0

0

0

0

1

2

4

2

10

15

2

1

36

Status supplerende opptak 2010
Med bakgrunn i innkomne søknader om barnehageplass etter frist for hovedopptak 2020 er
det gjennomført 3 supplerende opptak til barnehageplasser per 15.11. 2020. Supplerende
opptak gjennomføres under forutsetning av at barnehagene har ledig kapasitet.
Oversikten viser andel barn som har søkt ved supplerende opptak og fått tilbud om plass
fordelt etter alder og oppholdstid.
3 dager
4 dager
5 dager
Antall barn
1-3 år
0
0
1
1
3-5 år
0
0
4
4
Antall barn
0
0
5
5
totalt
Andel barn som har fått avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak 2020
3 dager
4 dager
5 dager
Antall barn
1-3 år
0
0
5*
5
3-5 år
0
0
0
0
Antall barn
0
0
5
5
totalt
*Alle søknadene barnehageplass fra våren 2021 for barn født 2020.
Status ledig kapasitet i barnehagene
Tabellen viser status ledig kapasitet i barnehage per 15.11.2020 utfra godkjenning.
Mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
Fredag
Babuschka
0
0
0
0
0
Hornnes
16
16
42
16
15
Oddeskogen
38
30
45
26
30
Totalt
54
46
87
42
45
Status ledig kapasitet 5 dagers plass i barnehagene fordelt på skolekrets per 15.11.2020:
Tabellen viser ledig kapasitet utfra barnehagens godkjenning.
Evje skolekrets
Hornnes skolekrets
Babuschka barnehage 0 plasser
Hornnes barnehage – 15 plasser a 5 dager
Oddeskogen barnehage – 26 plasser a 5 dager
Totalt 41 plasser a 5 dager

9

4.3.Prognose andel barn som går ut av barnehagene per år 2021-2024
Andel barn som går ut av barnehagene per år basert på rapportering 15.11.2020
2021
2022
2023
2024
(barn
(barn
( barn
(barn
f.2015)
f.2016)
f.2017)
f.2018)
2
5
4
1
Babuschka
13
19
5
9
Hornnes
25
20
25
18
Oddeskogen
40
44
34
28
Ledige plasser
per år
4.4.Utvikling behov oppholdstid 2016-2020 i Enhet for barnehage
Tabellen viser andel barn og oppholdstid per 15.11.2020 i Enhet for barnehage,
sammenlignet med andel barn og oppholdstid barnehageåret 2016 - 2019.
3 dager
4 dager
5 dager
Antall barn
totalt
2020
Hornnes
8
18
28
54
Oddeskogen
10
20
68
98
Sum
18
38
96
152
2019
Hornnes
8
17
35
60
Oddeskogen
12
13
70
95
Sum
20
30
105
155
2018
Hornnes
16
21
31
68
Oddeskogen
12
17
75
104
Sum
28
38
106
172
2017
Hornnes
15
28
28
71
Oddeskogen
14
27
70
111
Sum
29
55
98
182
2016
Hornnes
16
29
18
63
Oddeskogen
22
34
61
117
Sum
38
63
79
180
Utvikling
fra 2019 til
2020

-2

+8

-9

-3

Oversikten viser at antallet barn i Enhet for barnehage fra 2017 til 2020 er gått ned.
Fra 2019 til 2020 er andel barn som har oppholdstid 3 dager og fem dager gått ned, samtidig
som andel barn med barnehageplass 4 dager har gått opp.
4.5. Oppsummering grunnlag for vurdering av behov for barnehageplasser
Andel barn som søkes inn i barnehagen ved årlig hovedopptak har fram til 2019 vært i
gjennomsnitt 40 barn.
Andel som takker nei til tilbud om barnehageplass ved hovedopptak er rundt 8-10 prosent.
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Utgangspunkt for utvikling av barnehagetilbudet i Evje og Hornnes kommune er Lov om
barnehage § 8 kommunens ansvar, og barnehageloven § 12 a rett til barnehageplass.
Status behov for barnehageplasser per 01.11.2020 sett utfra barnehagens godkjenning og
andel barn med plass i barnehager er at det ikke behov for etablering av flere
barnehageplasser i Evje og Hornnes kommune.
Grunnlaget for vurdering av barnehagebehovet innebærer noen usikkerhetsfaktorer:
 Utviklingen når det gjelder oppholdstid, det vil som om andel barn som ønsker 5
dagers plass øker.
 Eventuell overgang til fem dagers skoleuke for 1. og 2.klasse kan gi behov for økt
oppholdstid i barnehagen.
 Ordningen med nasjonal kontantstøtte
 Andel barn som takker nei til tilbud om barnehageplass
Ser man utvikling av barnehagebehov over tid, jf. Kapittel 3.2.andel barn med barnehageplass
og kapittel 4.4. utvikling av behov oppholdstid i Enhet for barnehage, og ledig kapasitet i
barnehagen, ser det ut til at barnehagebehovet er dekket med de plasser som er etablert.
5.0 Behov og strategi for etablering av barnehageplasser
Behovet for barnehageplasser sees i sammenheng med de barnehagene som er etablert i
kommunen per i dag, befolkningsframskriving, resultat fra opptak til barnehager,
kommuneplanen 2018-2029, regulering av boligtomter og kommunestyrets vedtak om
anmodning bosetting av flyktninger 2020-2023. Barn av flyktninger som bosettes i
kommunen har rett til barnehageplass i tråd med barnehageloven § 12a.
Regulering av tomt til barnehage.
I eksisterende reguleringsplaner for området Evje og området Hornnes er det ikke regulert inn
tomt for barnehager, utover de som allerede er etablert. I reguleringsplan for Trollbakken
boligområde på Moisund er det satt av areal til barnehage. Dersom det skal etableres flere
barnehager i området Evje eller området Hornnes må kommunen iverksette regulering i det
aktuelle området.
Strategi for etablering av barnehageplasser 2021-2024
Med grunnlag i status barnehagebehovsplan ser det ut til at barnehagebehovet er dekket i
kommunen med de barnehageplassene som er etablert.
Ut fra grunnlag i befolkningsprognoser for aldersgruppen 0-5 år er det i 2021 behov for å se
på barnehagebehov, organisering og struktur. Grunnlag for dette arbeidet vil følges opp i
forbindelse med rullering av barnehagebehovsplanen 2022-2025 og økonomiplan for samme
tidsperiode.
5.1. Etablering av tomter og andel barnehageplasser
Kapitlet inneholder beskrivelse av planlagte og/eller tilrettelagte tomter i tre områder i
kommunen; Evje, Hornnes og Moisund. Samt beskrivelse av andel barnehageplasser som er
etablert i området.
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5.1.1. Evje
I området Evje er det planlagt og/eller tilrettelagt for ca 670 boenheter. Av disse er ca. 280
eneboliger eller tomannsboliger. Reguleringsplan for Oddeskogen trinn 3 legger opp til 63
nye boenheter der 6 er bebygd. Vinbekken har 40-50 nye boenheter og Bekkerhus har 20 der
to er bebygd. Ellers er det regulert 11 nye boenheter i Krossen.
I Tingbergheia er det 62 ledige tomter, i Nedre Tingveg er det regulert et nytt boligfelt, B12,
med totalt 23 boenheter og i Kjersti Park er det 8 ledige tomter.
I Kyrkjebygda er det 1 ledig tomt ved Birkelandsfossen, og det er 8 tomter ledig ved
Oddestemmen.
I Evje sentrum er de to siste trinnene i Kiwibygget fortsatt under bygging, totalt 16 leiligheter.
Nylig er det vedtatt ny reguleringsplan, Lianvegen Park, med inntil 62 nye leiligheter.
Planarbeidet for Sindremoen er ferdigstilt. Her tillates det fortetting av eksisterende tomter
(33 bo-enheter) i tillegg til 41 nye boenheter på Oddes sagbruk sin gamle tomt.
I kommuneplanen ligger det fortsatt inne fremtidige boligområder som ikke er regulert;
Oddelia ca. 150 boligtomter og fortetting Evje sentrum og Grenjå.
I Evje skolekrets er det to barnehager. Babuschka barnehage har 18 plasser hvis alle barna er
over tre år. Oddeskogen barnehage har 156 plasser hvis alle barna er over tre år, inkludert
naturavdeling for barn i alderen 3-6 år. I planene for Oddeskogen barnehage ligger det
muligheter for utbygging av barnehagen med 2 avdelinger a 24 plasser, totalt 48 plasser.
Realisering av byggetrinn 2 i Oddeskogen barnehage vurderes per nå til å ikke være aktuelt.
Barnehagebehovet anses som dekket med de barnehageplassene som er etablert.
5.1.2. Hornnes
På Hornnes er det ferdigregulert ca. 80 eneboligtomter og ca. 10 tomter til 2-mannsboliger.
Vrålsås boligområde er regulert med ca. 50 boenheter, hovedsakelig eneboliger/ småhus i
rekke.
Hornåsen trinn 3 har 34 ledige tomter for eneboliger og 10 ledige tomter for 2-mannsboliger.
På Dåsnesmoen er det regulert 2-3 tomter som ikke er bebygd.
I Hornnes skolekrets er det ikke regulert inn tomt for flere barnehager. Dersom det skal
etableres flere barnehager i området, må kommunen iverksette regulering av området.
I kommuneplanen er det lagt inn 4 boligfelt på Hornnes/Kallhovd/Støylen som ikke er
regulert enda, totalt 70 tomter.
I Hornnes skolekrets er totalt 84 barnehageplasser (heltidsplasser hvis alle barna er over tre
år) i en kommunal barnehage, Hornnes barnehage, inkludert naturavdeling.
Hornnes barnehage har mulighet for utbygging med en avdeling, 24 plasser. Etablering av
avdelingen vil være i tilknytning til eksisterende småbarnsavdeling. I Hornnes skolekrets er
det ikke regulert inn tomt for flere barnehager. Dersom det skal etableres flere barnehager i
området, må kommunen iverksette regulering av området.
Barnehagebehovet anses som dekket med de barnehageplassene som er etablert.
5.1.3. Moisund
På Moisund er det 200 ledige boligtomter. Kommunen har vedtatt en reguleringsplan for
boligområde på Moisund med 88 tomter (Trollbakkane) og et boligområde med 112 tomter
(Trollbakkane Nord). I Trollbakkane er det også regulert inn en tomt for barnehage.
I tillegg er det i kommuneplanen satt av et område med mulighet for 6 boligtomter ved
Stemhei.
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6.0 Økonomiske konsekvenser
Med bakgrunn i rullering av barnehagebehovsplanen 2020, ser det ut til at barnehagebehovet
er dekket med de barnehageplassene som er etablert.
I planen beskrives alternativer for utvidelse av kommunale barnehageplasser, henholdsvis
med:
 Utvidelse av Hornnes barnehage med en avdeling (24 plasser)
 Utvidelse av Oddeskogen med to avdelinger (48 plasser)
Økonomiske konsekvenser må utredes nærmere dersom det blir aktuelt å utvide med flere
barnehageplasser. Dette gjelder også vurderingen av om det skal etableres kommunale eller
private barnehageplasser.
7.0. Kvalitetssikring og rullering av barnehagebehovsplanen
Barnehagebehovsplanen rulleres årlig i forbindelse med budsjett og økonomiplan, og legges
fram for politisk behandling i kommunestyret.

13

