
 
 
 
         Asker 25.10.22 
 

Notat vedrørende oppbudsbegjæring for Barnehageporten AS, Lilleborgen barnehage. 
 

Kommunen mottok oppbudsbegjæring for Barnehageporten A/S som omfatter Lilleborgen 
barnehage, mandag 24. oktober. 
Vi er ikke blitt varslet eller informert om mulig nedleggelse tidligere. 
 
I november 2019 ble det avholdt et møte mellom eier av Barnehageporten A/S og styreleder, 
advokat Halldis Winje og administrasjonen i Asker kommune som foreslo at kommunen 
kunne overta virksomheten (dvs ansatte/innbo) som en virksomhetsoverdragelse etter 
arbeidsmiljøloven kap. 16 og sikre videre drift til beste for både barn, foreldre og ansatte, og 
uten stans i tjenestetilbudet.  
Selskapets advokat mente denne løsningen ikke var rettslig mulig og at selskapet først 
måtte begjære oppbud, og at selskapet uansett hadde en økonomisk verdi som måtte 
betales for. 
 
Regnskapstallene for Barnehageporten AS som ble gjennomgått i dette møtet,(purehelp.no) 
viste at soliditeten i selskapet var meget dårlig. Tallene viste at det var stor usikkerhet rundt 
forutsetninger for fortsatt drift.. 
 
 
Lilleborgen barnehage har per i dag 44 barn og 15 ansatte. 
Barnehagen leier lokaler av Asker kommune. 
 
Kommunen har stor forståelse for at dette er en veldig vanskelig situasjon for barn, foreldre 
og ansatte. 
 
Vi arbeider med løsninger for å kunne gi alle barna et barnehagetilbud så raskt som mulig. 
Det er generelt veldig få ledige barnehageplasser i Asker nord, og det er derfor svært 
vanskelig å finne barnehager som kan tilby plasser til de som nå har mistet plassen i 
Lilleborgen barnehage.  
Det vi jobber mest med nå, er en midlertidig kommunal overtagelse av barnehagen, som i 
første omgang sikrer barn og foreldre et barnehagetilbud.  
 
Det er svært få ledige barnehageplasser i Asker nord. En ny Søndre Borgen barnehage er 
dimensjonert med drift i Lilleborgen barnehage, og vil heller ikke kunne stå ferdig innen 
rimelig tid.  
 
Lilleborgen har fått utbetalt tilskudd for november og desember. Vi vil derfor pådra oss lønns 
- og driftsutgifter vi ikke har inndekning for. 
 



 
 


