Behandling i Kommunestyret - 26.02.2019:
Tilleggsforslag fra H v/Anders Nyhuus:
1. Det skal tilrettelegges for én samlet kommunal barnehage for Innbygda.
2. En fullstendig utredning som omhandler alle reelle alternative løsninger, inkludert
mulige endringer i fordeling av plasser mellom kommunale og private barnehager og
innbyrdes mellom kommunale barnehager, 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. De berørte brukergruppene skal være involvert i utredningsarbeidet.
Tilleggsforslag fra Ap, Sp, SV v/Per Hagebakken:
Trysil kommune har som mål å bygge en sentrumsbarnehage med 100 plasser. Det
prioriteres en kommunale løsning slik at kommunen kan hente inn en gevinst ved en
sammenslåing av eksisterende barnehager. Det jobbes videre med Kvea-alternativet, men
rådmannen bes utrede nærmere Østmojordet-alternativet slik at dette på en bedre måte kan
sammenlignes opp mot Kvea-alternativet.
Utredningen skal gi svar på:
 Samarbeidsmuligheter, arealbruk, økonomi og driftsmessige forskjeller ved
barnehage på Østmojordet kontra Kvea.
 Adkomst og trafikksituasjon i nærområdet og Trysil sentrum.
o Hva blir trafikkløsningen; veg, parkering m.m. for en barnehage plassert på
Østmojordet og hvilken effekt får trafikken til og fra barnehagen på
nærområdet og Trysil sentrum?
 Arealkrav og kostnader ved kjøp av arealer for barnehage, adkomstveger, parkering
m.m.
o Hvor store arealer til bygninger, veg- og trafikkløsninger, uteareal m.m. vil en
ny storbarnehage kreve? Hvem eier de aktuelle arealene rundt Østmojordet
og er det mulig å få ervervet disse?
 Totalkostnader og økonomi ved etablering av en ny barnehage på Østmojordet.
I tillegg til trafikale forhold bes også rådmannen om å gi en beskrivelse av uteområder, og
lekeområder for de to barnehagealternativene. Hva er krav til lekeområde i tilknytning til
barnehage og videre hvilke muligheter er det for uteområder som kan benyttes til lek og
turområde i umiddelbar nærhet.
Utredningen skal være ferdig til 01.05.2019.
Votering:
1. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
2. Ap, Sp og SVs tilleggsforslag vedtatt med 18 (Ap, Sp og SV) mot 7 stemmer (H og
FrP) som ble avgitt for Hs forslag.
Vedtak i Kommunestyret - 26.02.2019:
Rådmannens vurdering av økonomiske konsekvenser ved å bygge en ny
sentrumsbarnehage og ev. konkurranseutsetting/privatisering tas til etterretning.
Trysil kommune har som mål å bygge en sentrumsbarnehage med 100 plasser. Det
prioriteres en kommunale løsning slik at kommunen kan hente inn en gevinst ved en
sammenslåing av eksisterende barnehager. Det jobbes videre med Kvea-alternativet, men
rådmannen bes utrede nærmere Østmojordet-alternativet slik at dette på en bedre måte kan
sammenlignes opp mot Kvea-alternativet.
Utredningen skal gi svar på:
 Samarbeidsmuligheter, arealbruk, økonomi og driftsmessige forskjeller ved
barnehage på Østmojordet kontra Kvea.
 Adkomst og trafikksituasjon i nærområdet og Trysil sentrum.
o Hva blir trafikkløsningen; veg, parkering m.m. for en barnehage plassert på
Østmojordet og hvilken effekt får trafikken til og fra barnehagen på
nærområdet og Trysil sentrum?





Arealkrav og kostnader ved kjøp av arealer for barnehage, adkomstveger, parkering
m.m.
o Hvor store arealer til bygninger, veg- og trafikkløsninger, uteareal m.m. vil en
ny storbarnehage kreve? Hvem eier de aktuelle arealene rundt Østmojordet
og er det mulig å få ervervet disse?
Totalkostnader og økonomi ved etablering av en ny barnehage på Østmojordet.

I tillegg til trafikale forhold bes rådmannen om å gi en beskrivelse av uteområder og
lekeområder for de to barnehagealternativene. Hva er krav til lekeområde i tilknytning til
barnehage og videre hvilke muligheter er det for uteområder som kan benyttes til lek og
turområde i umiddelbar nærhet?
Utredningen skal være ferdig til 1.5.2019.

