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VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING  
 
 
Vedlegg: 

1. Reviderte vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage 
2. Høringsuttalelser fra foresatte i Mosjordet og Vidarheim barnehager. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Som en følge av vedtak i K-sak 126/21 – Økonomiplan 2022-2025 – årsbudsjett 2022 er det 
forutsatt en reduksjon i de kommunale barnehagene sine budsjetter på 1 %. 
Kommunedirektøren foreslår, i henhold til beskrivelse av konsekvenser av budsjettramme, 
at Mosjordet og Vidarheim barnehage skal holde feriestengt i to uker i juli. Dette krever en 
endring av vedtekter. Det foreslås at kommunestyret vedtar reviderte vedtekter i henhold 
til vedlegg 1. 
 
Saksutredning: 
Gjeldende vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehager ble vedtatt i kommunestyret 
20.mai 2015. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om åpningstider, ferie og 
plasstilbud:  
 
5.2 Ferier og høytider  
Barnehageåret starter 1. august.  Barnehagene er stengt i romjula og mandag-onsdag i 
påskeuka.  Det kommunale barnehagetilbudet de to siste ukene i juli gis med ei uke på hver 
av barnehagene, mens den andre barnehagen er stengt. Alle barn skal ha minst 5 ukers ferie 
i løpet av barnehageåret, herav 3 uker sammenhengende. Planleggingsdager kan regnes 
som ferie.  Foreldrene må melde fra til barnehagen før barnet skal ha mer enn tre dagers 
ferie, frist for melding settes av den enkelte barnehage. Bakgrunn for dette er å regulere 
bemanningen etter behov.  
 
I forbindelse med K-sak 126/21 - ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 vedtok 
kommunestyret en reduksjon i barnehagenes budsjetter med 1 %.  Konsekvensens av 
tiltaket er i dokumentet beskrevet som følger:  
 
Barnehagenes reduksjon i budsjettramme er 
forutsatt løst ved feriestengt barnehage to uker i juli og med det redusert vikarbruk. 
 
Dette krever en endring av vedtekter.  
 



I tabellene under er det satt opp antall barn som var påmeldt ferieordningen i 2018 og 
2019: 
 

 2018 2019 
 Uke 29 Uke 30 Uke 29 Uke 30 
Mosjordet 8 5 11 8 
Vidarheim 0 10 0 10 

 
I 2020 og 2021 holdt barnehagene stengt disse to ukene på grunn av pandemien og drift på 
gult nivå. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektørens forslag er å stenge Mosjordet og Vidarheim de to siste ukene i juli, de 
samme ukene som de to barnehagene tidligere har samarbeidet om å gi et tilbud. For 2022 
gjelder dette uke 29 og uke 30. Dette er de samme ukene som barnehagene har holdt 
stengt i 2020 og 2021 på grunn av pandemien og drift på gult nivå. 
 
Det er også tatt inn en presisering om at tre uker sammenhengende ferie i barnehageåret 
også gjelder for barn som begynner på skolen, da det er et tema vi har fått en del spørsmål 
om.  
 
Forslaget er i henhold til vedtektene sendt på høring til barnehagenes samarbeidsutvalg.  
 
Det har kommet innspill fra både Mosjordet og Vidarheim barnehage, disse er vedlagt i sin 
helhet. Foresatte i de to kommunale barnehagene i Øyer er relativt samstemte i sine 
tilbakemeldinger. De mener at det kan bli utfordrende for en del foreldre når barnehagen 
er stengt permanent disse to ukene og at det vil være svært gunstig om barnehagene holdt 
åpent disse ukene. De er samtidig opptatt av at foresatte selv skal ha styringsrett over sin 
egen ferie og mener at dersom det er behov for et tilbud de to siste ukene i juli så bør 
barnehagene holde åpent. 
 
Kommunedirektøren har fått en tydelig bestilling gjennom kommunestyrets budsjettvedtak 
om å redusere de kommunale barnehagens budsjettrammer med 1 %. Barnehagenes 
budsjettrammer knytter seg i stor grad til lovfestet norm for bemanning og det er dermed 
liten fleksibilitet i økonomistyringen. Det er mulig å redusere på vikarutgifter gjennom året, 
men det mener kommunedirektøren vil ramme kvaliteten og sikkerheten i tjenestetilbudet 
til barna.  Kommunedirektøren mener derfor at det er mer hensiktsmessig å redusere 
vikarutgifter ved å stenge de to siste ukene i juli.  
 
Kommunedirektøren har forståelse for at det for enkelte foresatte kan bli større 
utfordringer knyttet til ferieavvikling og at det oppleves som redusert fleksibilitet for de 
foresatte. Samtidig er det allerede vedtaksfestet at det skal tas ut tre uker 
sammenhengende ferie om sommeren. De private barnehagene i Øyer kommune har også 
vedtektsfestet stengt disse to siste ukene i juli.  
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at punkt 5.2 i vedtektene for Mosjordet og Vidarheim 
barnehage blir som følger: 



 
5.2 Ferier og høytider  
Barnehageåret starter 1. august.  Barnehagene er stengt i romjula og mandag-onsdag i 
påskeuka, samt de to siste ukene i juli.  Alle barn skal ha minst 5 ukers ferie i løpet av 
barnehageåret, herav 3 uker sammenhengende. Dette gjelder også for barn som begynner 
på skolen. Planleggingsdager kan regnes som ferie.  Foreldrene må melde fra til barnehagen 
før barnet skal ha mer enn tre dagers ferie, frist for melding settes av den enkelte 
barnehage. Bakgrunn for dette er å regulere bemanningen etter behov.  
 
Det er i tillegg gjennomført praktiske endringer i vedtektene, som endring av tittel fra 
rådmann til kommunedirektør, og endring i lovhenvisninger og presiseringer som følge av 
ny barnehagelov. Dette er endringer som ikke er av noen praktisk eller prinsipiell betydning.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for Vidarheim og Mosjordet barnehage. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 


