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HØRING VEDRØRENDE NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-
KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

Aurskog-Høland kommunes kommentarer til høring vedrørende nytt
finansieringssystem i en rammefinansiert sektor har vært oppe til politisk behandfing.
Oversender herved den politiske saken og våre kommentarer som vedlegg.
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AURSKOG-HOLAND KOMMUNES KOMMENTARER TIL HØRING
VEDRØRENDE NYTT FINANSIERINGSSYSTEM I EN RAMMEFINANSIERT
SEKTOR FRA 1. JANUAR 2011

Side 1

1. Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet.
2. Høring vedr. nytt finansieringssystem i en rammefinansiert sektor fra Aurskog-Høland

kommune.

Høringsnotat; Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert
sektor.
Høringsfrist;  31.07.2010,  høringsnotatet ble gjort offentlig den 19. april 2010 på
Kunnskapsdepartementets nettsider.

Siden 1963 har kommunale og ikke-kommunale barnehager vært finansiert gjennom
statstilskudd, kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. Kommunen var ikke i henhold til lov
forpliktet til å yte tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

I 2003 inngikk alle partier på Stortinget (unntatt Kystpartiet) et forlik orn barnehagepolitikk
(barnehageforliket). Sentrale endringer i forliket var: innføring av makismalpris på
foreldrebetaling, en plikt til likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige
tilskudd og økt barnehageutbygging med sikte på full barnehagedekning.

Fra 1. august 2005 er det krav om at kommunens tilskudd må sørge for at den samlede
offentlige finansieringen utgjør minst 85 % av det tilsvarende barnehager, eid av kommunen i
gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd.
Finansieringen av ikke-kommunale barnehager har i dag følgende fordeling;
60 % statstilskudd (drifttilskudd), 20 % foreldrebetaling og 20 % kommunalt tilskudd
(prosent er ca).



1. januar 2011 vil barnehagesektoren gå over i rammefinansiering og øremerkede midler
opphører fra samme dato. Kommunen vil få det fulle finansieringsansvaret for
barnehagesektoren.

Første del av innfasingen gjelder allerede inneværende år (2010). Minimumsdelen for
utmåling av kommunalt tilskudd er delt med 7/12 på 85 % og 5/12 på 88 %. Tidligere var
minimumskravet på 85 % for hele året.

Høringsnotatet sendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 31.07.2010 på vegne av
Aurskog-Høland kommune.

Behaudling i KOMITE FOR OPFTEKST/KUTiTUR:

Siste setning i punkt Åpne Barnehager forandres til:

Nytt punkt:

Enstemmig vedtatt.

Side 2

Rådmannens innstilling vedtas med 3 endringer i Høringsnotatet fra Aurskog-Høland
kommune:

Åpne Barnehager er et spesielt, men svært verdifullt tilbud, og vi mener at dette ikke bør
medtas i grunnlaget for beregning. Tilskudd til disse bør fortsatt gå utenom rammen, baseres
på prinsippet om likeverdig behandling.

Tilskudd til kapital.
Aurskog-Høland kommune mener at siden tilskuddet til kapital utgjør en relativt liten del i
forhold til driftskostnadene er det hensiktmessig at kommunene kan velge å benytte seg av en
nasjonal gjennomsnittssats for å spare beregningsarbeid i kommunen.

Nytt siste avsnitt under Utbytte:
Ca. 50% av barnehageplassene i vår kommune er privateide. De utgjør en viktig næring som
spesielt tilbyr kvinnearbeidsplasser. Det er viktig at ikke-kommunale barnehager har
langsiktige og forutsigbare vilkår med forsvarlig forrentning av innskutt egenkapital.
Vi foreslår at man bruker kalkulasjonsrente på 7% med 3% risikopåslag for regulering av
utbytte på egenkapital.

Rådmannens innstilling vedtas med 3 endringer i Høringsnotatet fra Aurskog-Holand
kommune.



Siste setning i punkt Åpne Barnehager forandres til:

Åpne Barnehager er, et spesielt, men svært verdifullt tilbud, og vi mener at dette ikke bør
medtas i grunnlaget for beregning. Tilskudd til disse bør fortsatt gå utenom rammen, baseres
på prinsippet om likeverdig behandling.

Nytt punkt:

Tilskudd til kapital.
Aurskog-Høland kommune mener at siden tilskuddet til kapital utgjør en relativt liten del i
forhold til driftskostnadene er det hensiktmessig at kommunene kan velge å benytte seg av en
nasjonal gjennomsnittssats for å spare beregningsarbeid i kommunen.

Nytt siste avsnitt under Utbytte:
Ca. 50% av barnehageplassene i vår kommune er privateide. De utgjør en viktig næring som
spesielt tilbyr kvinnearbeidsplasser. Det er viktig at ikke-kommunale bamehager har
langsiktige og forutsigbare vilkår med forsvarlig forrentning av innskutt egenkapital.
Vi foreslår at man bruker kalkulasjonsrente på 7% med 3% risikopåslag for regulering av
utbytte på egenkapital.

Re:bah—
Det ble fremmet flg: fellesforslag: fra SP, KRF og AP:
Åpne barnehager er et spesielt, men svært verdifullt tilbud og vurderes spesielt innenfor
rammen.
+2 siste punkter i innstilling fra komite for oppvekst og kultur
Enstemmig.
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Høringsnotatet sendes Kunnskapsdepartementet med flg. endringer innen fristen 31.07.2010
på vegne av Aurskog-Høland kommune.

Åpne barnehager er et spesielt, men svært verdifullt tilbud og vurderes spesielt innenfor
rammen.

Tilskudd til kapital.
Aurskog-Høland kommune mener at siden tilskuddet til kapital utgjør en relativt liten del i
forhold til driftskostnadene er det hensiktmessig at kommunene kan velge å benytte seg av en
nasjonal gjennomsnittssats for å spare beregningsarbeid i kommunen.

Nytt siste avsnitt under Utbytte:
Ca. 50% av barnehageplassene i vår kommune er privateide. De utgjør en viktig næring som
spesielt tilbyr kvinnearbeidsplasser. Det er viktig at ikke-kommunale barnehager har
langsiktige og forutsigbare vilkår med forsvarlig forrentning av innskutt egenkapital.



Vi foreslår at man bruker kalkulasjonsrente på 7% med 3% risikopåslag for regulering av
utbytte på egenkapital.

Behandling i KOMMUNESI XRET

Repr. Ragnhild Holmedahl (KRF) fratrådte som inhabil under behandling av saken.

Høringsnotatet sendes Kunnskapsdepartementet med flg. endringer innen fristen 31.07.2010
på vegne av Aurskog-Hø1and kommune.

Åpne barnehager er et spesielt, men svært verdifullt tilbud og vurderes spesielt innenfor
rammen.

Tilskudd til kapital.
Aurskog-Høland kommune mener at siden tilskuddet til kapital utgjør en relativt liten del i
forhold til driftskostnadene er det hensiktmessig at kommunene kan velge å benytte seg av en
nasjonal gjennomsnittssats for å spare beregningsarbeid i kommunen.

Nytt siste avsnitt under Utbytte:
Ca. 50% av barnehageplassene i vår kommune er privateide. De utgjør en viktig næring som
spesielt tilbyr kvinnearbeidsplasser. Det er viktig at ikke-kommunale barnehager har
langsiktige og forutsigbare vilkår med forsvarlig forrentning av innskutt egenkapital.
Vi foreslår at man bruker kalkulasjonsrente på 7% med 3% risikopåslag for regulering av
utbytte på egenkapital.

Utskrift til: Anne Flaen til oppfølging

Bjørkelangen 22juni 2010;

sekretæ
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