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Søknad om støtte til uteområdet i Trollskogen barnehage

Saksopplysninger:
Trollskogen barnehage er en foreldreeid barnehage som drives som et SA. Barnehagen er lokalisert
på Moan på Storsteinnes, og har 52 barn og 17,3 årsverk. Balsfjord kommune leier ut bygning og
anlegg vederlagsfritt mot at Trollskogen har drifts- og vedlikeholdsansvar, men unntak av årlig
forsikringspremie. I følge leiekontrakt er leietaker selv ansvarlig for at anlegget tilfredsstiller kravene
som til enhver tid stilles til formålet.
Trollskogen barnehage søker Balsfjord kommune om støtte i forbindelse med at de planlegger å lage
et nytt uteområde i barnehagen. Det nye uteområdet er planlagt med 9 soner, og barnehagen søker
om støtte til stor kombileke i område 5, som har en kostnad på 191 400 kr. Budsjettet for
oppgradering av uteområdet er på 2 896 244 kr, og i tillegg kommer grunnarbeidet som er estimert
til 50 000 kr. Søker oppgir at budsjettet vil tilpasses inntektene.
Bakgrunn for søknaden er at uteområdet i barnehagen er preget av sand, og det samles vann i
områder der barn og voksne oppholder seg. Trollskogen barnehage viser i søknaden til at de ønsker å
få bort sand, føre bort vannet og gjøre grunnarbeid. De får hjelp av Aktiv Lek AS, som er en
leverandør av lekeplassutstyr, til å lage nytt uteområde med fokus på HMS, estetikk og kvalitet. De
har engasjert Brødrene Karlsen til å utføre grunnarbeidet.
I søknaden vises det til at det på Storsteinnes ikke finnes områder for lek, kun to barnehager og
skolen. Søker ønsker å bidra til at flere barn får aktivitetstilbud på fritiden. Prosjektet er en betydelig
investering, og søker viser til at de er avhengig av økonomisk støtte for å realisere prosjektet, og
at alle bidrag vil hjelpe dem.

Vurderinger:
Oppgradering av uteområdet vurderes som positivt, og er et tiltak som kan heve kvaliteten på
tilbudet i Trollskogen barnehage. Det vil kunne bidra til å styrke barns utvikling av motorikk, sanser
og lek, og kan også være positivt for nærmiljøet og familier som kan benytte anlegget på
fritiden. Balsfjord kommune har per i dag ingen tilskuddsordninger som tiltaket faller inn under,
og kommunen har lite økonomisk handlingsrom for å gi bidrag til formålet.
Rådmannens innstilling:
Med bakgrunn i Balsfjord kommunes økonomiske situasjon, avslås søknad om tilskudd til nytt
uteområde i Trollskogen barnehage.

Etter behandling av saken i formannskapet er følgende vedlegg lagt til saken:
- Tilskuddsatser ikke-kommunale barnehager i 2017
- Særutskrift 08-17
- Fastsettelse av husleie Trollskogen
- Resultatregnskap 2018
- Resultatregnskap 2019
- Resultatregnskap 2020
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 20.01.2022 - 006/22
Formannskapets tilråding:
Med bakgrunn i Balsfjord kommunes økonomiske situasjon, samt store mangler og behov i de kommunale
barnehagene, avslås søknad om tilskudd til nytt uteområde i Trollskogen barnehage.

Det utarbeides en oversikt over behov for utbedring av uteområder i skoler og barnehager i kommunen til
junimøtet

Formannskapet 20.01.2022:
Behandling:
Det voteres over rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Det voteres deretter over forslag fra AP, H og FRP: Enstemmig vedtatt.
Det voteres til slutt over forslag fra SP: Enstemmig vedtatt.

FSK- 006/22 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Med bakgrunn i Balsfjord kommunes økonomiske situasjon, samt store mangler og behov i de
kommunale barnehagene, avslås søknad om tilskudd til nytt uteområde i Trollskogen barnehage.

Det utarbeides en oversikt over behov for utbedring av uteområder i skoler og barnehager i
kommunen til junimøtet

Kommunestyret 27.01.2022:
Behandling:
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.

KST- 003/22 Vedtak:
Med bakgrunn i Balsfjord kommunes økonomiske situasjon, samt store mangler og behov i de
kommunale barnehagene, avslås søknad om tilskudd til nytt uteområde i Trollskogen barnehage.

Det utarbeides en oversikt over behov for utbedring av uteområder i skoler og barnehager i
kommunen til junimøtet

