
file:///H|/qbe11.txt[04.08.2010 08:28:38]

Fra:    Greta Jacobsen [Greta.Jacobsen@andoy.kommune.no]
Sendt:  30. juli 2010 09:37
Til:    Postmottak KD
Kopi:   'jhsolsvik@tnett.no'; Kirsten Pedersen
Emne:   Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barehager i en 
rammefinansiert sektor

Vedtak fra Andøy formannskap i møte den 29.07.10, sak nr. 068/10:

FS-068/10 Vedtak:

Andøy kommune har følgende kommentarer til forslag om nytt finansieringssystem for ikke-
kommunale barnehager fra 2011:

Generelt:
*       Andøy kommune er positiv til prinsippet om likebehandling av kommunale og ikke-kommunale 
barnehager, og til en enklere og mer forutsigbar finansieringsmodell enn dagens modell.
*       Andøy kommune forutsetter at kommunene kompenseres fullt ut i fremtidige statsbudsjetter 
for merkostnader som følge av økt likebehandling. 

Tilskudd til drift:
*       Andøy kommune er enig i at gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i kommunale 
barnehager skal brukes som grunnlag for tilskudd, og i at utgifter til barn som trenger særskilt 
tilrettelegging, kommunens myndighetsoppgaver og særskilt høye kostnader til ordinær drift 
må holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget. Begrepene ”ordinær drift”, ”basistilbud” og 
”kommunens myndighetsoppgaver” må imidlertid defineres nærmere.
*       Prinsippet om likebehandling må medføre at både budsjettøkninger og budsjettreduksjoner i 
kommunale barnehager får konsekvenser for ikke-kommunale barnehager, ikke kun 
budsjettøkninger slik departementet foreslår.
*       Med hensyn til ”særskilt høye kostnader til ordinær drift”, må kommunene få hjemmel til å 
holde følgende kostnader utenfor beregningsgrunnlaget
-       drift av midlertidige løsninger
-       tilbud til spesielle målgrupper
-       ulike forsøk
-       håndtering av ledig kapasitet/overkapasitet

Regulering av uttak av verdier:
Andøy kommune ser ikke behovet for å innføre reguleringer om uttak av verdier fra privat 
barnehagedrift. Det må være opp til den enkelte kommune å fastsette vilkår for driftstøtte, herunder 
bemanningsnormer utover lovens minstekrav og lønnsnivå hos de ansatte. 

Andøy kommune ser ikke prinsipielle  forskjeller mellom drift av barnehager og annen privat 
virksomhet som leverer tjenester som finansieres over offentlige budsjetter. Hvis en barnehageeier 
tilbyr tilfredsstillende kvalitet i tjenesten, definert av kommunen, må ikke private barnehager 
reguleres forskjellig fra andre private selskaper. 
Andøy kommune er også negativ til innføring av en prosentvis maksgrense for tillatt utbytte fra privat 
barnehagedrift.  Da situasjonen for den enkelte barnehage vil variere over tid, vil regulering av 
utbyttemulighetene kunne redusere den enkelte barnehages mulighet til videreutvikling. 

På side 29 i høringsnotatet står følgende

” Det er derfor viktig at man sikrer at offentlige midler ikke går til privat formuesoppbygging”

Selv om dette utsagnet er spesielt ment for privat barnehagedrift, vil Andøy kommune spesielt peke 
på de prinsipielle sidene ved akkurat dette punktet. 



file:///H|/qbe11.txt[04.08.2010 08:28:38]

Departementets resonnement tilsier nemlig at kommunene må unngå å bruke private leverandører til 
enhver oppgave etter utbygging, fordi dette vil kunne medføre privat formuesoppbygging. Dette er 
ikke en tilnærming til bruk av private leverandører som Andøy kommune kan slutte seg til. 

Andøy kommune er svært positiv til det mangfoldet private barnehager tilbyr. Kommunen frykter at de 
foreslåtte endringene i uttaksreglene vil skape så stor uforutsigbarhet at private barnehager vil bli 
nedlagt og tilfanget av nye private barnehager vil bli sterkt redusert. 

Med vennlig hilsen
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