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HØRINGSUTTALELSE FRA ASKIM KOMMUNE- NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-
KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR  

 
Vedtak i fordelingsutvalget i Askim kommune19. mai 2010:   
Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor 
behandles administrativt.  

 
Askim kommune støtter KS sin høringsuttalelse på de fleste punkter, og har i tilegg noen egne.  

 
 
Det  nye syst em et  bør få en så klar og presis ut form ing at  det  i st or  grad kan reduse-

re dagens om fat t ende klagesaksbehandling av kom m unenes t ilm ålt e t ilskudd t il 

ikke-kom m unale barnehager . 
 

Askim kommune ser det nødvendig å få utarbeidet nye forskrifter som beskriver hva som er rime-
lige/urimelige vilkår for barnehagedrift. Viktig at enkeltheten ivaretar riktighet, rettferdighet og fo-
rutsigbarhet.  
 

Budsjet t er t e kost nader  for  basist ilbud for  barnehager  for  det  akt uelle år m å danne 

grunnlaget  for  t ilskuddsberegningen, ikke regnskapst all for  foregående år .   

 

Askim  kom m une ser  det  som  vikt ig  at  det  b lir  en klar  adgang for  kom m unene t il å 

holde barnehager  m ed særlig høye dr if t s- og kapit alkost nader  ut enfor  beregning s-

grunnlaget . Det  kan bl.a. g jelde barnehager  m ed m idler t id ig dr if t , barnehager t il n y-

ankom ne f lykt n inger, barnehager  m ed en st or  andel barn m ed funksjonshem ninger , 

barnehager  i spret t bygde st røk som  gir  t ilbud t il et  b egrenset  ant all barn, sam t  

f r ikluf t sbarnehager  og andre ”n isjebarnehager ” . 

 

Askim  kom m une vil peke på at  begrepene ”ord inær dr if t ”  og ”basist ilbud”  i hør ing s-

not at et  m å def ineres nærm ere. En slik klar legging vi l forenkle ut m ålingen av t i l-

skudd. Askim  kom m une m ener  at  bl.a. følgende elem ent er m å holdes ut enfor b e-

regningen av dr if t st ilskuddet : Ut gif t er  t il lær linger  og alle kom m unens m yndighet s-

oppgaver  – herunder  opplær ing, kom pet anseoppbygging og op pfølg ingst ilt ak som  

også personalet  i de ikke-kom m unale barnehagene nyt er  godt  av. 

 

Askim  kom m une m ener  at  det  ikke er  ønskelig  m ed et  fast  beregnet  prosent vis p å-

slag for  adm inist rasjonskost nader  i t ilskuddene. Et  fast sat t  n ivå på adm inist rat ive 

kost nader  vil ikke g i insit am ent  t il ef fekt iviser ing av denne t ype kost nader . 
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Askim  kom m une anbefaler  at  kom m unene gis m ulighet  t il å velge ent en å beregne 

kapit alkost nader  ut  f ra t allm at er ialet  for  egne barnehager  eller  å benyt t e seg av n a-

sjonalt  fast sat t e g jennom snit t ssat ser (m odell 2 i hør ingsut kast et ). 

 

Askim  kom m une m ener  at  et  gjennom gående pr insipp om  likebehandling av ko m -

m unale og pr ivat e barnehager  m å innebære en sym m et r i i m åt en bevilgningsen d-

r inger  i en budsjet t per iode for  kom m unale barnehager  påvirker  t ilskuddene t il p r iva-

t e barnehager . Både event uelle budsjet t økninger  og budsjet t reduksjoner  t il ko m -

m unale barnehager i løpet  av året  m å g jenspeiles i t ilsku ddene t il pr ivat e barneha-

ger . 

 

Askim  kom m une m ener  at  kom m unene selv bør  kunne best em m e ant all t ellet id s-

punkt er  for  t ilskuddsgrunnlaget  (ant all barn, alder , oppholdst id), ut  f ra sine lokale 

behov. 

 

Askim  kom m une ønsker  at  kom m unene skal ha ansvaret  for  at  det  ikke b lir  u t bet alt  

t ilskudd i st r id  m ed reglene for  of fent lig st øt t e. Det t e synes å være en m ye bedre 

løsning enn å lovregulere ut t ak av verdier . 

Askim  kom m une er  oppt at t  av at  det  ikke legges opp t il et  kom plisert  kont ro llregim e 

i kom m unene, som  vil m edføre behov for  økt  kapasit et  og kom pet anse. En slik reg u-

ler ing for  denne delen av barnehagesekt oren vil i så fall avvike f ra sit uasjonen for  

andre sam m enliknbare virksom het er – for  eksem pel ulike selvst endige bedr if t er  eid 

av kom m uner og fylkeskom m uner . 

 

Forslaget  t il overgangsregler  vil kunne føre t il økt e adm inist rat ive kost nader  for  

kom m unene i en overgangsfase. Askim  kom m une m ener der for  at  et  nyt t  regelverk 

for  likebehandling av kom m unale og pr ivat e barnehager  m å fases inn raskere enn 

hva det  er  lagt  opp t il f ra st at ens side. 

 

Angående utenbys barn mener Askim kommune at det vil kreve interkommunale løsninger, da 
dette kan gi økonomiske utfordringer for enkelte kommuner. Dette vil kreve god samhandling på 
tvers av kommunene. Det vil bli en utfordring for kommunen dersom private barnehager tar inn 
barn fra andre kommuner og kommunen har satt som vilkår at de ikke finansierer plasser for 
utenbys barn og hjemkommunen til barna ikke ønsker å finansiere plasser i andre kommuner. 
Det bør utarbeides klare retningslinjer for hvordan kommunen kan få dekket sine utgifter når det 
tas inn barn fra andre kommuner.  
Det samme vil også gjelde barn som bor på asylmottak. Blir tildelingen til kommunen beregnet fra 
objektive data, er ikke disse med i tellingen. Bør disse finansieres på annen måte, dersom de får 
rett til barnehageplass? 
 

Departementet foreslår at kommunen skal fastsette én tilskuddssats for barn over tre år og én 
tilskuddssats for barn under tre år med helttidsplass. Tilskuddssatsene skal fastsettes i samsvar 
med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år fastsatt av departemen-
tet, jf. utkast til forskrift § 5 første ledd.  
Askim kommune  ser det viktig at de yngste barna får en tett bemanning, da denne aldersgrup-
pen  har et stort  behov for tett voksenkontakt og oppfølging. Askim kommune mener det bør la-
ges en sats for egen kommune (større styringsrett), men at departementet bør utarbeide et for-
slag , slik at kommunen kan gjøre seg erfaringer.  
 

I følge St melding 41 blir det lagt vekt på å ivareta kvalitet i barnehagene. Askim kommune mener 
at kommunene må ta hensyn til dette i beregningsgrunnlaget slik at barnehagene får økonomi og 
rom for kompetanseutvikling og kvalitet. Til og med 2010 har kommunene fått tildelt kompetan-
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semidler ved søknad til Fylkesmannen., Askim kommune mener at denne ordningen bør forster-
kes og at det fortsatt settes av øremerkede midler til kompetanseutvikling, jfr skolen.  
 
 
 
 
Sissel Marthinsen                                                                 Synnøve Rambek 
Barnehagefaglig rådgiver                                                      Kommunalsjef 


