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1. Sammendrag og konklusjon 

Fra tid til annen har spørsmålet blitt reist om det er rett at sykehuset skal fortsette å 
drive barnehage, uten at det tidligere har blitt gjort gjenstand for noen grundig analyse.  

Spørsmålet har igjen aktualisert seg, blant annet fordi bygget som barnehagen drives i, 
har en alder og visse mangler og svakheter som gjør det usannsynlig at det kan drives 
videre i så mye som 10 år uten at betydelig oppgraderinger gjøres. Sykehusledelsen ser 
dette som lite aktuelt å prioritere økonomisk. 

Basert på utredning gjennomført høsten 2017, er prosjektgruppens anbefaling å overføre 
eiendom og drift til oppvekstetaten, Kristiansand kommune i form av en 
virksomhetsoverdragelse. . Prisen for eiendommen blir fastsatt i en takst gjennomført av 
en felles utpekt takstmann. Kommunen ønsker å overta driften hvis SSHF avvikler 
driften i egen regi, og vil i tilfelle benytte sin fortrinnsrett til kjøp av eiendommen.  

Tidspunktet for overtakelse foreslås primært til 1. august 2018, alternativt 1. januar 
2019 dersom dette skulle anses mer praktisk som følge av økonomiske / merkantile 
hensyn. 

Det foreligger ikke vedtak om dette i formelle organer, verken fra sykehusets eller 
kommunens side, men klare ambisjoner som er kommet frem i møter mellom 
oppvekstetaten og prosjektgruppa på sykehuset. 

 

2. Bakgrunn 

2.1 Historikk 
Trollhaugen barnehage ble etablert som en foreldredrevet barnehage i forbindelse med 
etableringen av det somatiske sykehuset på Eg mot slutten av 1989.  Ved årsskiftet 
1999/2000 ble barnehagen overtatt av Vest-Agder sentralsykehus etter ønske fra 
foreldrene selv. 

I en periode for en del år siden hadde også sykehuset i Flekkefjord en 
sykehusbarnehage. Denne ble (årstall må sjekkes) overtatt av Flekkefjord kommune 
rundt 2007. Sykehuset kjøpte seg en del plasser i denne barnehagen mot forpliktelse om 
å fylle dem opp. Dette opplegget varte noen få år, før ordningen med reserverte plasser 
ble faset ut. 

2.2 Kvaliteten på tjenesten 
Barnehagen har alltid vært populær blant foreldrene. I mange år var den kjent som 
«musikkbarnehagen», med særlig fokus på sang og musikk. Musikk er fortsatt viktig i 
den daglige virksomheten, og barnehagen er kjent for meget god kvalitet i arbeidet og 
omsorgen for barna. Staben består av svært motiverte og positive medarbeidere. Årlig 
MU-undersøkelse skårer i toppklasse hvert eneste år. 

2.3 Hvorfor stilles spørsmålet om videre drift? 
Fra tid til annen har spørsmålet blitt reist om det er rett at sykehuset skal fortsette å 
drive barnehage, uten at det har blitt gjort gjenstand for noen grundig analyse. Fra et 
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overordnet perspektiv er det noen faktorer som gjør det aktuelt å stille spørsmålet om 
fremtidig drift: 

• Ifølge offisiell statistikk er det ikke lenger barnehagemangel i Kristiansand. 
Sykehuset har derfor ikke noe etisk samfunnsoppdrag knyttet til barnehagen. 
Deler av kommunen har imidlertid lavere dekning enn etterspørsel. Det er tilfelle 
for noen sentrumsnære områder. 

• Bygget som barnehagen drives i, har en del mangler og svakheter som gjør det 
usannsynlig at det kan drives videre i så mye som 10 år uten at betydelig 
oppgraderinger gjøres. Det ser ikke sykehusledelsen det som mulig å prioritere 
økonomisk. 

• Barnehagedrift er ikke en kjernevirksomhet, men en service, støtte og et 
velferdstilbud til noen ansatte til enhver tid.  

• Ingen av de andre sykehusene i SSHF har et tilsvarende tilbud. Og ved SSK er 
det begrenset til ca 1 % av foreldrene å kunne nyte godt av tilbudet. 

 

3. Utredningen og prosessen 

3.1 Mandatet og prosjektgruppens sammensetning 
Følgende mandat ble vedtatt av prosjekteier Per W. Torgersen 19. oktober 2017. 

Bakgrunn 

Foretaksledelsen stiller spørsmål ved om barnehagen fortsatt skal drives i foretakets regi. Vi driver en barnehage belig   
Kristiansand. Den startet som foreldredrevet barnehage desember 1989 og ble overtatt av sykehuset ved årsskiftet 199  
etter foreldrenes ønske. 

Drives som en offentlig barnehage med kommunal støtte, men ansatte på SSK har fortrinnsrett etter visse regler. 

Prosjektbeskrivelse 
Utrede og beskrive dagens drift i sykehusets regi og alternativer til denne. 

 

Mål 

Resultatmål: 
Prosjektet skal levere skriftlig beslutningsgrunnlag til sykehusledelsen for vurdering av fremtidig drift av Trollhaugen ba  
 
Effektmål:  
Eventuell gjennomføring av prosjektets anbefalinger skal ivareta sykehusets og andre berørte parters interesser på bes   
måte.  
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Rammebetingelser 

 
Tid: 
Prosjektet skal levere en rapport med anbefaling innen 31.12.2017. 
 
Ressurser: 
Utredningen gjennomføres med egne personalressurser. Det forventes ikke ytterligere kostnader. 
 
Kvalitet: 
Vi skal beskrive dagens drift og alternativer, og vurdere realismen ved de ulike alternativer. Konsekvensene ved alterna  
skal vurderes, for eksempel ved bruk av pro-contra. 
 
I tillegg 
• Sjekke ut med Kristiansand kommune, evt andre relevante aktører, om interessen og eventuelle vilkår for å overta. 
• Sjekke ut om foreldrene er interessert i å overta og drive videre som foreldredrevet barnehage. 
• Beskrive byggets tilstand og få en status for driftens økonomi. 
 
Ved en eventuell konflikt mellom grundighet og fremdrift, prioriteres kvalitet i prosessen. 

Gevinstrealisering Dette er et utredningsprosjekt. Gevinster realiseres ved evt gjennomføring.  

SSHFs forpliktelser 
overfor prosjektet Berørt avdeling og administrasjon / ledelse stiller med nødvendig personell til utredningen. 

Organisering 

 
 

 
 
 

Andre krav fra 
organisasjonen/ 
prosjekteier 

Det forutsettes at ansatte i barnehagen, samarbeidsutvalget og tillitsvalgte skal involveres i arbeidet.  
Saken må informeres i AMU, HAMU og dialogmøtet. Barnehageetaten i Kristiansand kommune skal konsulteres. 

 

Prosjekteier: Per W. Torgersen

Styringsgruppe:
Ledergruppen SSHF

Prosjektleder:
Jon Sverre Berg

Prosjektgruppe:
Øyvind Grimestad

Kjersti Fuglerud Sødal
Jorunn Wallevik (TV)

Elin Mayer (TV)
Eldrid Rosvold Mathisen (KTV)

Finn Otto Fjellestad (FTV)
Mette Findal Andersen (VO)
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3.2 Innspill fra foreldrene 
Etter et møte med samarbeidsutvalget tidlig i oktober, leverte barnehagen følgende 
innspill til prosjektgruppa som påminnelse om hva som er viktig å opprettholde i driften 
av barnehagen. Det ble samtidig gitt gode innspill til utarbeidelse av spørreskjema. 
 
Innspill SU: 

- Rekruttering.  
- Åpningstider/fleksibilitet i forhold til henting, levering, sykdom. 
- Kort sommerstengt, (2 uker mot 3-4 uker i andre bhg) 
- Planleggingsdager som skolen  
- Foreldremedvirkning, kontinuitet, faglighet. 
- SSK`s sosiale ansvar, (turnusleger osv.) 
- Er det mulig å skille mellom eierskap/drift/bygningsmasse? 
- Mange SSK ansatte bosetter seg ofte nær SSK. Det finnes ingen kommunal bhg 

på øvre Lund eller Eg, (nærmeste blir på Rundingen på Lund og Fergefjellet) 
- Spørreundersøkelse blant nåværende og tidligere foreldre for å tydeliggjøre 

behovet. 
- Mail til tillitsvalgte for leger, sykepleiere og kontoransatte, (andre?), for å få 

innspill derfra og direkte til sykehusledelsen. (Hans T. Thommassen svarte 
positivt på å ta saken på vegne av overlegene) 

 
Forslag til spørreskjema til nåværende (og tidligere) Trollhaugen-foreldre: 

1. Hvor stort behov har du/dere for en barnehage med prioritet for 
sykehusansatte? 

2. Hvor viktig er Trollhaugens beliggenhet for din/deres logistikk? 
3. Hvor viktig er Trollhaugens åpningstider/fleksibilitet/kortere 

sommerstengning for deg/dere? 
4. Var Trollhaugen viktig for at du/dere kunne rekrutteres til SSK? 
5. Har dere alternativ(e) barnehage(r) i nærmiljøet? 
6. Ville det påvirke hverdagslogistikken din/deres dersom Trollhaugen ble 

nedlagt? 
7. Kommentarer/innspill? 

 
 

3.3 Resultat av spørreundersøkelse 
Se vedlegg for oppsummering. 
Resultatet av spørreundersøkelsen var en positiv og sterk tilbakemelding om en 
populær, veldrevet og høyt skattet barnehage. Det ble understreket fra foreldrene hva 
som er de virkelig gode fortrinnene med nåværende løsning. 
Foruten trygghet, er det særlig fleksibiliteten i tilbudet og fortrinnsrett for de 
sykehusansattes barn. 
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3.4 Alternative driftsformer 
Skjematisk kan mulige fremtidige kombinasjoner av eierskaps- og driftsformer av 
barnehagen fremstilles som en matrise med en rekke mulige alternativer. 
Eierskap vil være den ene dimensjonen, og kan være enten: Kommunalt, eiet av 
sykehuset eller eiet av en privat aktør.  
Driften kan være kommunal, i sykehusregi, privat eller foreldredrevet (=variant av 
privat drevet). 
Ganske tidlig i arbeidet utpekte alternativet med kommunalt eierskap og drift seg som 
både svært aktuelt og samtidig attraktivt. De øvrige alternativer er det derfor lagt lite 
arbeid i å utrede videre, utover en enkel beskrivelse av hva som menes.  
 

3.4.1 Kommunalt eierskap og kommunal drift 
 
Notat fra møte med ulike etater i Kristiansand kommune 31. oktober 2017 
 
Deltakere:  
Fra SSHF: Per Torgersen, Finn Otto Fjellestad, Kjersti F. Sødal og Jon Sverre Berg. 
Fra Kristiansand kommune: Terje Fjellvang, Einar Hansen, Søren Lund, Kjetil Solvang 
og Svein Tore Kvernes.   
  
Bakgrunn og status 
Det ble gjennomført et sonderingsmøte mellom SSHF og Kristiansand kommune om 
kommunens interesse for å overta barnehagen, både eiendom og drift dersom vi stiller 
den til disposisjon. 
 
Kommunen har ansvar for å holde tilstrekkelig barnehageplasser tilgjengelig for 
befolkningen. Trollhaugen inngår i den totaliteten som kommunen trenger for å ivareta 
kravet til dekning.  
 
Trollhaugen er i dag en del mindre enn kommunen anser som hensiktsmessig. Likeens 
anses bygget noe uhensiktsmessig i tillegg til å ikke være i fullgod teknisk tilstand. 
 
Sentrumsbarnehagene er en utfordring for kommunen, hvordan løse dette?  
Kommunen har sett på flere ulike tomtealternativer for å kunne etablere nye barnehager. 
Enkelte gamle avvikles (som gamle «sløyden») midt i sentrum med ca 20 plasser. Andre 
gamle utvikles videre. 
 
Ideelt sett ønsker kommunen seg en barnehage på den siden av byen plassert litt 
nærmere bysentrum enn hva Trollhaugen er i dag. 
 
Hvis kommunen overtar Trollhaugen barnehage vil plasseringen anses som midlertidig i 
den forstand at den kan bli flyttet nærmere byen i løpet av noen år. Byggets begrensede 
levetid og funksjonalitet uten større oppgradering bidrar til dette. 
 
En helt ny trend i kommunen er at antallet barn med barnehagebehov nå går ned. Men 
det er fortsatt bydeler som burde ha flere plasser. Nedre Lund er et eksempel. 
Kvadraturen har flere barnehager enn det har barn direkte i det naturlige 
opptaksområdet, likevel fylles de opp «til trengsel» av barn til foreldre som man antar 
jobber i eller nær sentrum selv om de bor utenfor. 
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Det er en utfordring å tilby tilstrekkelig barnehageplasser i kvadraturen og nærmeste 
omegn, men Trollhaugen er nær nok i dag til å være en viktig bidragsyter til å fylle 
behovet. Selv om kommunen helst skulle sett at barnehagen lå nærmere sentrum, kom 
det fram at den forventede veksten i beboere og arbeidstakere i «Helsebyen» vil gjøre 
det mulig at en utbygd eller nybygd barnehage også i fremtiden kan forbli på Eg. 
 
Oppsummert  
Kommunen viser stor interesse for å overta eierskap og drift av Trollhaugen barnehage 
dersom sykehuset ønsker å avvikle drift i egen regi.  
 
Kommunen uttrykker stor velvilje til å imøtekomme ønsker fra SSHF om å øremerke et 
betydelig antall plasser i barnehagen for barn til ansatte på sykehuset, og også for å 
følge opp en høy grad av fleksibilitet etter å ha hørt eksempler fra oss på hvordan det 
kan arte seg. 
 
Det er enighet om å gå videre i en dialog mellom kommunen (Kristiansand eiendom) og 
SSHF v/eiendomsavdelingen om å utarbeide et takstmandat for deretter å kunne 
fastsette en takst på eiendommen.   
 
For å diskutere driftsavtale, møtte SSHF (Jon Sverre, Kjersti, Finn Otto) igjen 
kommunen den 11. desember for å begynne å utmeisle mer detaljert hva en avtale om 
videre drift i kommunal regi kan innebære.  Dette møtet var like positivt som det første, 
og vi er overbevist om at vi kan komme frem til en avtale med kommunen som gir 
foreldre og barn tilsvarende høye fleksibilitet som i dag. 
Referat fra dette møtet ligger ved rapporten. 
 

3.4.2 Privat eierskap og privat drift 
Vertskommunen har forkjøpsrett til kjøp av eiendom som sykehuset legger ut for salg. 
Dersom kommunen ikke skulle ønske å benytte denne retten, kan barnehagen legges ut 
for salg på det åpne markedet. Vi har grunn til å tro at private barnehageaktører vil være 
interessert i å overta barnehagen dersom kommunen takker nei til bruk av 
forkjøpsretten. 

 

3.4.3 Sykehus eierskap og privat drift 
Barnehagen var foreldredrevet de første ca ti årene etter at det «nye» somatiske 
sykehuset ble tatt i bruk på Eg. Deretter ble driften overført til sykehuset etter ønske fra 
foreldrene selv. I teorien kan barnehagen igjen bli foreldredrevet. Alternativet vurderes 
som mindre aktuelt, da det ikke vil redusere problematikken rundt byggets aldring og 
manglende investeringsevne. Andre kombinasjoner av sykehuset som eier, men privat 
drevet, anses lite aktuelt. 
 

3.5 ROS-analyse på de mest aktuelle alternativer 
Barnehagens personale gjennomførte 14. November en SWOT-analyse over dagens 
drift versus alternativet med kommunal overtakelse av eiendommen og driften. Denne 
ga et balansert og godt bilde av styrker og svakheter med nåværende organisering, holdt 
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opp mot muligheter og trusler man så ved en overtakelse og videre drift i regi av 
Kristiansand kommune. 

SWOT-en ble på prosjektmøtet deretter supplert med innspill fra prosjektgruppen, som 
hadde lite å tilføye til det barnehagens personale hadde produsert. 

 

3.6 Økonomien knyttet til barnehagen 

 
 
Tallene over er hentet fra Agresso 14. november 2017, og det er budsjettkolonnen 
ytterst til høyre som gir mest oversikt. Regnskapet pr dato viser at barnehagens drift er 
temmelig godt i overensstemmelse med budsjettet. 
 
Det røde tallet øverst til høyre (andre inntekter) er summen av kommunal støtte til 
driften, og foreldrebetalingen. Fordelingen er i rundet tall med ca fem millioner fra 
kommunen og en million fra foreldrene. Det neste røde tallet (kr 363.936) er bidraget til 
driften fra Sørlandet sykehus. Dette beløpet sammen med estimert underskudd nederst 
til høyre (kr 107.800) er sykehusets kostnader til driften.  
 
Endelig kommer noen kostnader og utlegg som det ikke er regnet på i detalj, men som 
betales av SSHF felles eller andre avdelinger uten å belaste barnehagens regnskap.  
Disse er: 

• Forsikring 
• Energi (anslått til kr 230 / m2 pr år) 
• Kommunale avgifter (renovasjon kr 30 / m2 pr år) 
• Investeringer 

 
I sum utgjør de fire første punktene et 6-sifret årlig beløp, trolig mellom 200’ og 300’ 
kroner, mens investeringer gjøres enkelte år og andre år ikke. 
 
Netto kostnad for SSHF til driften av barnehagen når tilskudd fra kommunen og 
foreldrebetaling er trukket fra, er dermed i størrelsesorden kr 500-600.000 pr år. 
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3.7 Tilstandsvurdering av bygget 
Tilstandsgrad Trollhaugen ble kartlagt for et år siden. Det er teknisk avdeling selv som 
setter tilstandsvurderingen, basert på en mal fra ….. (ingeniørfirma). 
Samlet tilstandsvurdering (gjennomsnitt) var da TG= 1,5. 
 
Man kartlegger 18 byggdimensjoner ihht NS 3424.  
 

Tilstandsgrad angis fra 0 (best) til 3 (dårligst). 

Tilstandsgrad 

(TG) 

Symptomer Forklaring 

0 Ingen Meget god standard uten feil og mangler. Kun 
ubetydelig slitasje og elde fra nybyggstandard. 

1 Svake God/tilfredsstillende standard. Alle lover og 
forskrifter er ivaretatt. Noe slitasje og elde fra 
nybyggstandard. 

2 Middels 
kraftige 

Et visst omfang av feil og mangler og/eller avvik fra 
lover og forskrifter som krever teknisk utbedring. 

3 Kraftige Omfattende skader, feil og mangler. Mye slitasje. 
Betydelig behov for teknisk utbedring. Avvik fra 
lover og forskrifter. 

 

 

 
Med en samlet vurdering 1,5 er ikke teknisk tilstand urovekkende på noen måte. 
Bekymringen til bygget er først og fremst knyttet til at alderen tilsier et relativt høyt 
vedlikehold fremover. Og at når bygget på et tidspunkt noen år frem i tid må gjennom 
en større oppgradering, antas det ikke å være investeringsevne / -vilje til å prioritere 
dette fra Sørlandet sykehus sin side. Kampen om investeringsmidlene er hard hvert år, 
og medfører krevende prioriteringer mellom ulike kliniske formål i hovedsak. 
 
Denne tilstandsgraden ble satt for et drøyt år siden. Som følge av en teknisk svikt ble 
ventilasjonsanlegget skiftet ut ca jan/feb 2017, og har derfor beste tilstandsgrad, dvs 0, i 
dag. Tilstanden for elkraft er uforandret. 
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4. Konklusjon og anbefaling 

Basert på det gjennomførte arbeidet høsten 2017, er prosjektgruppens anbefaling å 
overlate eiendom og drift til oppvekstetaten, Kristiansand kommune. Prisen for 
eiendommen blir fastsatt i en takst gjennomført av en felles utpekt takstmann. 

Tidspunktet for  virksomhetsoverdragelsen foreslås primært til 1. august 2018, 
alternativt 1. januar 2019 dersom dette skulle anses mer praktisk basert på økonomiske / 
merkantile hensyn. 

Det forutsettes at prosessen videre på nyåret går bra og uten store, nye problemstillinger 
som dukker opp. Det er ingenting i dag som tyder på at store problemer skal vise seg. 
Det har allerede startet et arbeid fra kommunens side med å avklare pensjonskasse og 
rettigheter for alle involverte arbeidstakere. Prosjektgruppen anser at salg til 
Kristiansand kommune og videre drift utført av Kristiansand kommune er det klart beste 
alternativ til å videreføre driften i egen regi. Kommunal overtakelse er samtidig det 
alternativet som vil være minst merkbart for de ansatte. Endringen er en virksomhets-
overdragelse, som skal gjennomføres iht. eget regelverk. Dette stiller krav til 
arbeidsgiverne om en egen prosess.  

Gitt godkjennelse i sykehusledelsen om å videreføre anbefalt løsning, vil vi i det videre 
arbeidet involvere organisasjonsavdelingen for å sikre at arbeidstakeres rettigheter blir 
fullt ut ivaretatt og håndtert. 

5. Vedlegg 

Spørreundersøkelsen 

Innspill fra de ansatte 

SWOT-analyse 

Referat fra møte med kommunen 11. desember -17. (møte nr 2) 
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