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Dovre barnehage - søknad om midler til inventar og utstyr

Vedlegg:
Oversikt over inventar og utstyr det er behov for kjøpe inn
Vedtak til:
Dovre barnehage, økonomiavd., revisjon
Saksutredning:
Dovre barnehage åpnet i 1981 som kortidsbarnehage med plass til 18 barn fra 3-7 år.
Barnehagen hadde lokaler i deler av menighetssalen i det nybygde Klokkarhaugen
kombinasjonsbygg. Dovre barnehage ble utvidet med heldagstilbud og økt til 24 plasser for barn
fra 3-6 år. Fra 1998 har den nasjonale politikken hatt fokus på full barnehagedekning og
brukertilpasning, lokalt har dette ført til en stadig økning av antall plasser, tilbud om
småbarnsplasser og brukertilpassede åpningstider. I dag har Dovre barnehage 44 plasser for barn
fra 0-6 år.
Dovre barnehage har de siste årene tatt i bruk flere deler av Klokkarhaugen kombinasjonsbygg
for å kunne gi plass til flere barn. Dette har vært mulig fordi det har vært endringer i de andre
brukernes behov. Lokalene har vært lite egnet for barnehagedrift og i 2000 startet det første
prosjektet for å renovere og bygge om Klokkarhaugen kombinasjonsbygg. Arbeidet med
ombyggingen og stadige utvidelser/brukertilpasninger i tilbudet skjedde parallelt i årene fra
2000-2005. Det er gjort nødvendige tilpasninger av lokalene for ca kr 40 000.- i disse årene.
Siden en ombygging var under prosjektering ble alle andre tilrettelegginger lagt på vent. Dovre
kommune har mottatt investeringstilskudd for nye plasser i perioden, disse pengene er lagt inn i
kommunenes driftsregnskap.
Ombyggingen/renoveringen av Klokkarhaugen kombinasjonsbygg er snart ferdig, og Dovre
barnehage skal for første gang flytte inn i lokaler som er bygd for og tilpasset barnehagedrift.
Inventar og utstyr fra dagens drift skal flyttes inn i de nye lokalene, noe kan brukes slik det er
mens andre ting må pusses opp av vaktmester. Det er behov for å skifte ut noen leker og
inventar som er nedslitt og ikke lengre hygienisk (eks 25 år gamle skumgummimadrasser), og
noe nødvendig inventar har ikke blitt kjøpt inn fordi en har avventet en ombygging (eks
garderobeskap personale, stellebord). Noe inventar har vært felleseie med kyrkjekontoret og det

er behov for å erstatte noe av det som nå blir borte (eks møbler pauserom). Den vedlagte listen
viser inventar og utstyr som vurderes som nødvendig å få på plass i forbindelse med innflytting i
nye lokaler.
Vurdering:
Vedlagte liste viser inventar og utstyr som styrer mener er nødvendig i Dovre barnehage. Total
kostnad utgjør kr 253.000,-. Administrasjonssjefen beklager at det først nå legges fram en sak av
dette omfang for inventar og utstyrsanskaffelse.
For å komme i gang med barnehagen, foreslår administrasjonssjefen at kr 150.000,- av ledige
lønnsmidler til PPT i 2006, omdisponeres, siden ny PPT-leder ikke begynner før 01.01.07.
Fortsatt er det da kr 50.000,- igjen av PPT, som benyttes til kjøp av nødvendige tjenester fra
andre kommuner.
Nødvendig datautstyr til kr 10.000,- dekkes av IKT-budsjettet, og pelletsovn kr 26.000,- er dekt
av byggeprosjektet.
I forhold til vedlagt liste vil da godt over kr 60.000,- fortsatt ikke være dekket, og dette kan
innarbeides i neste års budsjett, evt. søkes dekt av formannskapets reservertpost inneværende år.
I tillegg vil administrasjonssjefen peke på at det må tas ny kontakt med fylkesmannen i forhold
til tilskudd til ombyggingen, siden denne ombyggingen nå sees i forhold til lovnad om full
barnehagedekning. En stor del av den nye barnehagen har tidligere vært menighetshus og
kirkekontorer.
Administrasjonssjefens innstilling:
OKO styret vedtar:
Kr 150.000,- omdisponeres fra post 12200 – 20220 – 10000, PP-tjeneste grunnskole, til
inventar og utstyr i Dovre barnehage.

Liste over nødvendig inventar og utstyr til Dovre barnehage:
Datautstyr
Garderobeinnredning til personalet
Pelletsovn
Utstyr til klimarom
Moppevaskemaskin
Hemsen
Arbeidsrom personalet
Kontor
Do i ganngen + gamle doer
Kjøkkenutstyr
Hyller og skap som skal lages av vaktmester
Møbler
Gardiner
Stellebord

TOTALT

10.180
26.000
25.000
36.820
25.000
9.000
30.000
6.000
2.000
7.000
6.000
15.000
25.000
30.000

253.000

