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BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR 
 
Behandling: 
Utvalget voterte først om saken skal behandles i dagens møte.  Dette ble vedtatt med 6 stemmer (4Ap, 1Frp, 1Sp) 
mot 3 stemmer (2H, 1Frp). 

 

Representanten Børre Løkenhagen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 

  Forskrift om likeverdig behandling. 

     c)   Siste setning i §2d bør, hvis forslaget videreføres, kun gjelde under helt spesielle omstendigheter, men   da bå

     b) I §9 må etterberegning av likebehandling avregnes hvert år, og ikke over en treårsperiode.  Dette for å 

 unngå at kommuner med budsjettoverskridelser skal tjene på det. 

  Ny §14a med tilhørende forskrift. 

     a) Ny §14a bør trekkes, da det offentliges subsidiering av barnehageplasser faller inn under regelverk for 

 statsstøtte, regulert gjennom EU-lovgivningen.  Kongsberg kommune mener at adgangen til å føre  

 kontroll og kreve midler som er brukt i tid med kravene til bruk av offentlige tilskudd tilbake ikke er 

 betinget av den foreslåtte endringen.  Dessuten vil denne paragrafen med forskrifter, legge opp til at 

 det lønner seg å bruke opp alle midler hvert år, og den vil dermed virke kostnadskrevende. 

     b) At kommunene skal kunne kreve tilbakeførte verdier bygget opp i private barnehager ved offentlige 

 tilskudd og foreldrebetaling ved opphør, vil få dyptgående og negative konsekvenser for hele barne- 

 hagesektoren som private aktørers vilje til å satse, og dessuten være et grovt inngrep i barnehageeiers 

 rettigheter”.  

 

Marit Gislesen (Ap) fremmet rådmannens forslag.  Rådmannens forslag fikk 5 stemmer (4Ap, 1Sp) og ble vedtatt 
mot representanten Løkenhagens (H) forslag som fikk 4 stemmer (2H, 2Frp). 
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UTVALGETS VEDTAK: 

 

Nr 1: Beregning av driftsats - 4% administrasjonskostnader 
Den enkelte kommune gis mulighet til å beregne lokal %-sats utarbeidet etter 
selvkostanalyse av egne administrasjonskostnader for egne barnehager.  
 

Nr. 2: Beregning av kapitalsats - En sats per barn med heltidsplass  
* Satsen beregnes per m2 godkjent leke og oppholdsareal, eller    
* Per barn over 3 år jfr. skjema F-4198 Godkjenning av barnehage pkt «Maks antall barn, hvis alle barn er over 
tre år».  
 
Nr. 3: Beregning av kapitalsats – Ekstra tilskudd til enkeltbarnehager. 
Enkeltbarnehager som har høye kapitalkostnader, kan søke om ekstra tilskudd til å dekke disse. Barnehagen må 
legge fram eget regnskap over barnehagens kapitalkostnader basert på  

A. reelle kapitalkostnader for anskaffelseskost på bygg (og tomt) fratrukket investeringstilskudd og mva og 
renter beregnet ut fra bokført kostnad i barnehagens regnskap. 

B. Avskrivning for barnehagelokaler settes med lineære avskrivninger over 40år. 
C. Avskrivninger av inventar/utstyr settes med lineære avskrivninger over 10år.  

D. Det settes en nedre grense for hva som kan føres i investeringsregnskap.  
 
Nr. 4: Rimelig og relevante vilkår 
Ikke-kommunale barnehager kan pålegges på lik linje med de kommunale barnehagene å prioritere barn med 
lovfestet rett til barnehageplass. 
 
Nr. 5: Uttak av verdier  

A. Kommunen er enig vedrørende regulering av uttak av verdier fra barnehager. Imidlertid ser kommunen 
at eier av ikke-kommunale barnehager må ha en viss avkastningsmulighet på sine investerte midler.  

B. Kongsberg kommune er enig i forslag til hvordan dette skal reguleres både for uttak av verdier i løpet av 
året, og ved opphør og salg og at disse må stå i forhold til hverandre i form av et samlet uttak.  

C. Ikke-kommunal barnehage gis et selvstendig ansvar for å tilbakeføre midler til kommunen etter §3.  
D. Kommunen gis forkjøpsrett ved opphør og salg av ikke-kommunal barnehage. 

E. Nærmere regler/veileder utarbeides for: 
* hvordan tilbakeføringen av tildelt offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal beregnes.  
* hvilke barnehager kan ta ut verdier jfr §§ 2 og 3. Eks. Kan en foreldreforening/andelslag ta ut verdier? 

 

 

 
 
 
Rett utskrift bevitnes. Saken oversendes for videre effektuering.  
 
 
Kongsberg , 30.06.2010 


