
Referat fra ekstraordinært møte i regionstyret NLM 
Midt-Norge - web  

Dato: Mandag 07.09.2020 Kl 21.30 – 22.30 
Sted: Skype 
 
Til stede: Øyvind Høyland, Målfrid Lidal, Terje Ljøkjell, Svanhild Øpstad, Bjørn Olav Sørhus, Berit Aune, Gunhild 
Eriksen,  Ole Bjørseth 
Fra administrasjonen: Irene Maria van Andel, Irene Sæther Sandberg, Johannes Selstø 
Leder i eierstyret for Liavoll barnehage: Jostein Krutvik 
 
Forfall: Bjarne Ljøkjell, Malvin Torsvik 
 
Øyvind innledet med bønn. 
 

  
Sak 81/20 Liavoll barnehage 

Saksdokument: 
➢ Referat fra eierstyremøte for Liavoll barnehage 03.09.20 

 
Leder i eierstyret redegjorde for situasjonen ved Liavoll barnehage om prosjekteringen av nybygg for en 
tre-avdelings barnehage.  Grunnlaget for prosjekteringen som har pågått siden 2017 er nå endret: 

• Orkland kommune har gitt tilsagn på kapitaltilskudd til nybygg inntil 40 barnehageplasser. Det er 
det samme som Liavoll mottar i dag for to-avdelings barnehagen. Dette vil ikke dekke de faktiske 
utgifter som må betjenes ved et nybygg slik det er prosjektert. Det vil dreie seg om et årlig 
driftsunderskudd på ca.kr. 500.000 – 700.000 dersom en har 40 barn. 

• Orkland kommune har etter kommunesammenslåingen overkapasitet på barnehageplasser og 
arbeider med nedbemanninger i egne barnehager 

• Liavoll hadde mange skolestartere siste året. Få hadde Liavoll som førsteprioritet ved opptak i 
høst.  

 
På denne bakgrunn har ikke eierstyret funnet det å være økonomisk forsvarlig grunnlag for å iverksette 
planlagte nybygg ved Liavoll barnehage. Eierstyret vurderte det ikke som aktuelt alternativ å starte en ny 
prosjekteringsprosess med en to-avdelings barnehage. Det vil ikke redusere kostnadene så mye at det da 
blir økonomisk forsvarlig med nybygg.  
Eierstyret registrerer at det har over flere år vært krevende å rekruttere styremedlemmer.  
 
Vedtak: På bakgrunn av en grundig redegjørelse fra eierstyret om endringer i forutsetningene for nybygg 

ved Liavoll barnehage, støtter Regionstyret vedtak fattet av eierstyret for Liavoll barnehage 03.09.20: 

Med utgangspunkt i den faktiske situasjon en nå er kommet til synes det ikke å være økonomisk 

forsvarlig grunnlag for å iverksette nybygg ved Liavoll barnehage, såfremt at NLM-barnehagene AS ikke 

finner andre finansieringsmuligheter. Dersom NLM-barnehagene AS ikke finner andre 

finansieringsmuligheter tilrår eierstyret at prosjektering av nybygg avsluttes, og Liavoll barnehage 

avvikles innen 01.08.2021 

 
 
Johannes Selstø 
Regionleder 


