Behandling i Kommunestyret - 06.11.2018:
Etter behandlinga i formannskapet er følgende publisert på Politikernettet:
30. oktober. Brev fra Sameiet Pernup
31. oktober: Notat fra rådmannen
2. november: Opprop mot storbarnehage
Innspill fra ungdomsrådet v/Hedda Elise Sande:
Ungdomsrådet er delt i denne saken og klarer derfor ikke å komme med en samlet innstilling
i saken. Vi ønsker å dele de tankene som har kommet fram i diskusjonen.
Noen i ungdomsrådet ønsker en ny barnehage i sentrum på Kvea og mener at det er bra at
barnehagen blir liggende sentralt, med korte avstander til sentrale funksjoner i sentrum. Det
påpekes også at en barnehage på Kvea vil kunne bidra til et godt samarbeid mellom
barnehagen, SFO og skole.
Noen mener at Østmojordet barnehage vil være en like god løsning og at dette er
sentrumsnært nok. I tillegg har Østmojordet et bedre uteområde knyttet til barnehagen enn
alternativet på Kvea har. Noe mener at uteområdet på Kvea kan bli for lite.
Flere i ungdomsrådet er bekymret for trafikksituasjonen til området rundt skole/SFO som
også vil påvirkes av en barnehage på Kvea og påpeker at de ikke har sett noen god løsning
for dette.
Medlemmer i rådet er også bekymret for de høye kostnadene en utbygging av Kvea vil
medføre.
Noen av medlemmene mener at en stor barnehage i sentrum vil være det beste for unga i
Trysil og viser til at det i en stor barnehage blant annet vil være lettere å finne venner. Det vil
være sosialt.
Andre mener at mindre barnehager er bedre og tenker at barna i mindre barnehager få
bedre relasjon til de voksne da de er færre og blir bedre kjent.
Ungdomsrådet har altså ikke et klart råd til kommunestyret i saken, men tenker at dere kan
ta med de argumenter for og mot som har kommet fram.
Endringsforslag fra Ap, Sp og SV v/Turid Backe-Viken:
1. Trysil kommune bygger en ny, offentlig barnehage i sentrum. Barnehagene Nysted
og Østmojordet slås sammen, og det bygges én barnehage med 100 plasser.
Kvetunet-prosjektet og de nødvendige forarbeider og initiativer for å få dette realisert,
fortsetter som planlagt.
2. Forutsetning for lokalisering til Kvea er at:
- Trafikksituasjonen i Trysil sentrum forbedres ut fra dagens situasjon gjennom
prosessen med sentrumsplan og ny barnehage.
- Arealbruk og trafikkløsninger skal være klare til planlagt førstegangsbehandling
før sommeren 2019. Dersom trafikksituasjonen ikke forbedres, lokaliseres
barnehagen i et annet sentrumsnært område.
3. Trysil kommune driver barnehagetjenesten 5 millioner kroner dyrere enn
gjennomsnittet i kommunegruppe 11 i 2017 ifølge Kostra. Rådmannen legger på
denne bakgrunn fram hvilken økonomisk effekt sammenslåing og effektivisering av
den kommunale barnehagedriften får.
4. Det avsettes midler i budsjettet til forprosjektering i 2019, og en ny
sentrumsbarnehage innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2024. Rådmannen
lager en plan for informasjon og dialog med innbyggere og brukergrupper underveis i
prosessen.
5. Kommunestyret vil ikke konkurranseutsette eller privatisere kommunale
barnehageplasser, men vil ha synliggjort hvilken prosess dette kreves, samt hvilke
økonomiske, pedagogiske og arbeidsgiverpolitiske konsekvenser dette vil få.
Utredningen bes foreligge til kommunestyrets første møte i 2019.
Endringsforslag fra H v/Anders Nyhuus:
1. Det skal tilrettelegges for én samlet kommunal barnehage for Innbygda.
2. En fullstendig utredning som omhandler alle alternative løsninger, også de som
ligger i formannskapets innstilling punkt 3, legges fram for kommunestyret før
sommeren 2019 og kan innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2024.
Utredningen omfatter også arealbruk og trafikkløsninger for barnehagealternativene.

3. Rådmannen innarbeider midler til utredningen i budsjett 2019.
4. De berørte brukergruppene skal være involvert i utredningsarbeidet.
Votering:
1. Formannskapets innstilling falt enstemmig.
2. Ap, Sp og SVs forslag vedtatt med 18 (Ap, Sp og SV) mot 7 stemmer (H og FrP) som
ble avgitt for Hs forslag.
Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2018:
1. Trysil kommune bygger en ny, offentlig barnehage i sentrum. Barnehagene Nysted
og Østmojordet slås sammen, og det bygges én barnehage med 100 plasser.
Kvetunet-prosjektet og de nødvendige forarbeider og initiativer for å få dette realisert,
fortsetter som planlagt.
2. Forutsetning for lokalisering til Kvea er at:
- Trafikksituasjonen i Trysil sentrum forbedres ut fra dagens situasjon gjennom
prosessen med sentrumsplan og ny barnehage.
- Arealbruk og trafikkløsninger skal være klare til planlagt førstegangsbehandling
før sommeren 2019. Dersom trafikksituasjonen ikke forbedres, lokaliseres
barnehagen i et annet sentrumsnært område.
3. Trysil kommune driver barnehagetjenesten 5 millioner kroner dyrere enn
gjennomsnittet i kommunegruppe 11 i 2017 ifølge Kostra. Rådmannen legger på
denne bakgrunn fram hvilken økonomisk effekt sammenslåing og effektivisering av
den kommunale barnehagedriften får.
4. Det avsettes midler i budsjettet til forprosjektering i 2019, og en ny
sentrumsbarnehage innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2024. Rådmannen
lager en plan for informasjon og dialog med innbyggere og brukergrupper underveis i
prosessen.
5. Kommunestyret vil ikke konkurranseutsette eller privatisere kommunale
barnehageplasser, men vil ha synliggjort hvilken prosess dette kreves, samt hvilke
økonomiske, pedagogiske og arbeidsgiverpolitiske konsekvenser dette vil få.
Utredningen bes foreligge til kommunestyrets første møte i 2019.

