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Forslag til vedtak 
  

1. Styret gir sin tilslutning til at driften av Trollhaugen barnehage overføres fra 
Sørlandet sykehus HF til Kristiansand kommune fra 01.01.2019  

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre 

virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksframlegget. 
 
 

Vedlegg til saken: 
• Rapport - barnehageutredning 
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Bakgrunn for saken 
På initiativ fra foretaksledelsen har en prosjektgruppe vurdert framtidig drift av 
Trollhaugen personalbarnehage i Kristiansand. Gruppen konkluderer med at Kristiansand 
kommune bør overta driften av barnehagen i form av en virksomhetsoverdragelse. Dette 
krever formell behandling i styret for SSHF og i Kristiansand bystyre. En forutsetning for 
overtakelsen, er at kommunen får kjøpe eiendommen. Jf. styresak 044-2018 

1 Saksopplysninger 

1.1 Nåværende og framtidig drift av barnehagen 
Trollhaugen barnehage i Kristiansand, er den eneste sykehusbarnehagen i SSHF. 
Barnehagen har til sammen 39 barnehageplasser og en bemanning på 10 årsverk. Netto 
kostnad for SSHF til driften av barnehagen, når kommunalt tilskudd og foreldrebetaling er 
trukket fra, er ca. kr 500-600.000 pr år. Barnehagebygget er gammelt og vil i løpet av 
kommende tiårsperiode kreve betydelig utgifter til vedlikehold og oppgradering.  

Da barnehagen ble etablert i 1989, var det barnehagemangel i Kristiansand, og barnehagen 
skulle bidra til å sikre rekruttering av fagpersoner til sykehuset. Det er ikke lenger 
barnehagemangel i Kristiansand, og fra et arbeidsgiversynspunkt er derfor behovet for å eie 
og drive en egen barnehage redusert. Barnehagen fungerer i dag mest som et velferdstilbud 
til medarbeidere med småbarn.  

Selv om Trollhaugen er en privat barnehage, er den en del av kommunens barnehagetilbud 
og drives etter samme lover og forskrifter som de kommunale barnehagene. Den eneste 
vesentlige forskjellen, er at sykehusansatte i stillinger som det er vanskelig å rekruttere til, 
har fortrinnsrett til barnehageplass ved ansettelse, at barnehagen kun har sommerstengt i to 
uker, mot tre uker i kommunen og at barnehagen holder åpent på jul- og nyttårsaften ved 
behov. 

Kristiansand kommune er svært interessert i å overta eierskap og drift av Trollhaugen, og 
uttrykker stor velvilje mht. å øremerke et betydelig antall plasser for barn av sykehusansatte. 
De signaliserer også at de ønsker å fortsette med 2 ukers sommerstengning som en 
forsøksordning, og utvidet åpningstid på jul- og nyttårsaften.  Dette vil bli formalisert i en 
egen avtale mellom partene dersom det blir besluttet en virksomhetsoverdragelse. Partene 
er enige om at 01.01.19 er et aktuelt tidspunkt for eierskifte. 

1.2 Konsekvenser for ansatte   
En overføring av barnehagen til kommunen vil måtte skje etter prinsippene for 
virksomhetsoverdragelse i kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven. Formålet med reglene om 
virksomhetsoverdragelse § 16-2 (1) er å sikre at arbeidstakernes arbeidsforhold med 
tidligere arbeidsgiver videreføres hos ny arbeidsgiver etter overdragelsen. Dette innebærer 
kort sagt at de ansatte fortsetter i sine stillinger, og at alle avtalte rettigheter og plikter går 
over til ny arbeidsgiver uten endringer. Ny arbeidsgiver kan imidlertid gjøre endringer i 
samme omfang som tidligere arbeidsgiver kunne, dvs. innenfor styringsrettens grenser. I 
henhold til Arbeidsmiljølovens § 16-3 kan ansatte motsette seg at arbeidsforholdet 
overføres til ny arbeidsgiver. Informasjon om dette vil bli gitt i et eget brev.  

 
Informasjon og medvirkning  
I samsvar med Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Helse Sør-Østs 12 prinsipper for 
medvirkning har det vært lagt stor vekt på dialog og samarbeid med de ansatte og deres 
tillitsvalgte gjennom hele prosessen. Tillitsvalgte har deltatt i prosjektgruppen og i møter 
med Kristiansand kommune. 
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Tillitsvalgte ble informert om saken i dialogmøte 18.10.17.  

På personalmøte i barnehagen 14.11.2017 ble det gjennomført en SWOT-analyse hvor 
styrker og svakheter ved dagens drift ble vurdert i forhold til muligheter og trusler ved en 
kommunal overtakelse, og i forhold til hvilke konsekvenser en eventuell 
virksomhetsoverdragelse vil kunne få for arbeidsmiljøet.  Tilsvarende analyse ble 
gjennomført i prosjektgruppen 21.11.17.  

Virksomhetsoverdragelsen ble drøftet med tillitsvalgte i møte 27.02.18, slik det er påkrevd 
etter Arbeidsmiljøloven § 16 - 5 

2 Administrerende direktørs vurderinger 
Det er ikke lenger barnehagemangel i Kristiansand, og behovet for en personalbarnehage 
som virkemiddel i rekrutering er derfor redusert. Barnehagedrift er ikke kjernevirksomhet, 
men et velferdstilbud til et fåtall av medarbeiderne i Kristiansand.  

Kristiansand kommune signaliserer stor velvilje mht. å imøtekomme sykehusets ønsker 
mht. prioriterte barnehageplasser for sykehusansatte og fleksible åpningstider som ivaretar 
sykehusets behov. Dvs. at en virksomhetsoverdragelse ikke vil innebære et vesentlig 
dårligere tilbud enn i dag.   

Personalet i barnehagen vil være godt ivaretatt gjennom en virksomhetsoverdragelse, og vil 
nyte godt av å bli en del av et større fagmiljø i kommunen. 

I denne situasjonen vil det være lite ønskelig å prioritere utgifter til vedlikehold og 
nødvendig oppgradering av barnehagebygget. I tråd med anbefalingene fra 
prosjektgruppen, anbefaler derfor administrerende direktør å overføre Trollhaugen 
barnehage til Kristiansand kommune. 
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