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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Med hilsen
Marie E. Authen /s/
kommunalsjef undervisning og oppvekst

Saksbehandler:
Kirsten Mellingseter, 69174531

Vedtak:

1. Halden kommune støtter det nye finansieringssystemet for barnehager og mener det vil bidra til et
variert og kvalitativt godt tilbud i barnehagesektoren. Det nye systemet bør få en så klar og presis
utforming at det i stor grad kan redusere dagens omfattende klagesaksbehandling av kommunenes
tilmålte tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

2. Halden kommune vil peke på at begrepene "ordinær drift" og "basistilbud" i høringsnotatet må
defineres nærmere. En slik klarlegging vil forenkle utmålingen av tilskudd.

3. Halden kommune ønsker at kommunene skal ha ansvaret for at det ikke blir utbetalt tilskudd i
strid med reglene for offentlig støtte. Kommunen anser dette å være en bedre løsning enn å
lovregulere uttak av verdier. Den generelle konkurransen mellom barnehagene, vil begrense
muligheten for å ta ut urimelig store verdier fra barnehagedriften i årene fremover.

4. Rådmannen ser det som viktig at det blir en klar adgang for kommunene til å holde bamehager
med særlig høye drifts- og kapitalkostnader utenfor beregningsgrunnlaget. Det kan bl.a. gjelde
barnehager med en stor andel barn med funksjonshemninger (forsterket barnehage) eller
barnehager i spredtbygde strøk som gir tilbud til et begrenset antall barn.

5. Rådmannen støtter forslaget om at dagens telletidspunkt som er 15.desember videreføres.
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