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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Administrasjonssjefen anbefaler at man arbeider videre med løsningsforslaget med å flytte Rødsildra
til Kullungen, som beskrevet i sak 2020/514-2, for å sikre full barnehagedekning på kort sikt frem til en
permanent løsning foreligger.
Med bakgrunn i korte tidsfrister og en uavklart økonomisk konsekvens er det administrasjonssjefens
anbefaling at prosjektet videreføres som forprosjekt klar til gjennomføring. Forutsatt at man, i henhold
til prosjektmodellen, etablerer en styringsgruppe for prosjektet. Det forutsettes videre at de
økonomiske konsekvenser avklares så tidlig som mulig i denne prosessen, og før eventuelle tiltak
iverksettes.

Sammendrag og konklusjon:
I Lokalstyrets sak PS 20/2020 ble administrasjonssjefen bedt om å legge fram forslag til tiltak som
sikrer full barnehagedekning i påvente av en permanent løsning.
Det er etter dette gjennomført et arbeidsmøte for å kartlegge hvilke alternativer som finnes, samt en
vurdering disse alternativene i forhold til gjennomførbarhet.
Av alle alternativer som ble fremlagt fremstår flytting av Rødsildra til samme tomt som Kullungen
(BS17) som det alternativet som best svarer ut alle resultatmålene (tid, økonomi og kvalitet).
Videre foreslås det byggetekniske forbedringer til dagens konstruksjon for å håndtere de
utfordringene/svakhetene man opplever ved dagens bruk. Blant annet foreslås det etablering av
midlertidig takkonstruksjon, blendingskledning og isolert fundament i tillegg til et midlertidig
inngang/garderobe/kontor tilbygg for å håndtere logistikkutfordringer ved dagens bruk.

Saksopplysninger:
Med bakgrunn iblant annet oppdatert skredfaresituasjon i området hvor Rødsildra ligger, og med
det nye krav i forhold til sikringstiltak, vil man ikke bli gitt ny midlertidig godkjenning til bygg og drift
uten at disse kravene dekkes. Både tidsmessig og kostnadsmessig er det ikke gjennomførbart å
møte selv de miste av disse kravene.
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Rødsildra representer 20 barnehageplasser som fra og med 1.1.2021 ikke lenger vil være tilgjengelig
med dagens situasjon.
Det forventes at en permanent løsning for full barnehagedekning vil være på plass innen et femårs
perspektiv.

Vurdering:
Full barnehagedekning er tydelig forankret i overordnet planverk og gjennom tidligere vedtak. Og det
er behov for muligheten til å ta imot et varierende antall barn frem til en permanent løsning er på plass
Med bakgrunn iblant annet oppdatert skredfaresituasjon i området hvor Rødsildra ligger, og med det
nye krav i forhold til sikringstiltak, vil man ikke bli gitt ny midlertidig godkjenning uten at disse kravene
dekkes. Hverken kostnads eller tidsmessig er det gjennomførbart å dekke selv de minste av disse
kravene.
Som en følge av Covid-19 situasjonen forventes det for det kommende barnehageåret en negativ
vekst i behovet for barnehageplasser.
I skrivende stund er det oppnådd full barnehagedekning for kommende barnehageår uten bruk av
Rødsildra. Dette forventes å normalisere seg igjen til etterfølgende barnehageår.
Med bakgrunn i dette anbefales derfor et mykere alternativ hvor løsning for kortsiktig barnehagebehov
står klart i august 2021 til oppstart av barnehageåret. Noe som gir bedre tid til gjennomføring og
mindre press på kostnadssiden. Korte tidsfrister er som hovedregel prisdrivende og kan vi unngå dette
vil det gi økt verdi til prosjektet.
Det anbefales derfor at man går videre med løsningsforslaget om å flytte Rødsildra til Kullungen, som
beskrevet i sak 2020/514-2, punkt 5.2.
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