
LILLESAND KOMMUNE
Sektor skole og barnehage

Besøksadresse:Østregt. 2
4790 LILLESAND
Bankgiro:2850.21.30554

Postadresse:Postboks 23
4791 LILLESAND
E-post:postmottak@lillesand.kommune.no

                  Telefon:  37 26 15 00
                  Telefaks: 37 26 15 99
                  Organisasjonsnr.: 964965404  

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 OSLO   

Deres dato: Saksbehandler: Kari-Johanne E. Henriksen Vår dato: 28.06.2010
Deres ref: Direkte tlf : 37 26 15 72 Vår ref: 10/1176-3

Oppgis ved svar
E-post: Kari.Johanne.Henriksen@lillesand.komm

une.no
Arkiv: K1-

Lillesand kommunes høringsuttalelse til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager

Vedlagt følger høringsuttalelsen fra administrasjonen i sektor skole og barnhage - Lillesand 
kommune.

Med vennlig hilsen for sektorsjef Brit Lauvrak Andersen

Kari-Johanne E. Henriksen
barnehagekonsulent



- 2 -

Besøksadresse:Østregt. 2
4790 LILLESAND
Bankgiro:2850.21.30554

Postadresse:Postboks 23
4791 LILLESAND
E-post:postmottak@lillesand.kommune.no

                  Telefon:  37 26 15 00
                  Telefaks: 37 26 15 99
                  Organisasjonsnr.: 964965404  

LILLESAND KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE TIL NYTT FINANSIERINGSSYSTEM 
FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Lillesand kommune har mottatt høringsforslaget til nytt finansieringssystem for ikke-
kommunale barnehager fra KD med høringsfrist 31.07.10. Administrasjonen har følgende 
kommentarer og forslag til forbedringer:

Kommunene må gis styringsmuligheter
Kommunene får ved rammefinansiering ansvar for finansiering og forvaltning av private 
barnehageplasser. Dette er kommunens frie midler, som skal dekke kommunens behov for 
barnehageplasser uavhengig av eierskap. 

Dersom staten ønsker å styre kommunens utgifter slik det fremgår i høringsnotatet, må 
kommunene gis styringsmuligheter og praktisering av forskriften presiseres ytterligere. Ulike 
fortolkningsmuligheter bør unngås med tanke på å sikre forutsigbarhet for både private 
barnehager og kommunen. Det vises nedenfor til konkrete innspill til høringsnotatet.

Til pkt. 6.2 Hovedelementene i ny modell
Finansiering av tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne
Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne innlemmes også i rammefinansieringen. Antall 
barn med nedsatt funksjonsevne påvirker ikke foreslått endring i rammefinansiering til 
kommunen. Dette vil gi et finansieringsgap for kommuner med høyt antall barn med nedsatt 
funksjonsevne og behov for ekstratiltak i barnehage.

Kommunene må ha et tydelig skille mellom spesialpedagogisk tiltak etter opplæringsloven og 
ekstratiltak for barn med særskilte etter barnehageloven.

Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader
Særskilte høye kostnader: Midlertidige barnehager er klart definert og bør holdes utenfor et 
gjennomsnitt. Utover dette bør kommunen utøve skjønn. Avvik i forhold til et gjennomsnitt 
kan også gjelde private barnehager. Det er derfor nødvendig å bruke skjønn, for å sikre riktig 
fordeling også mellom de private barnehagene.

Separate tilskuddssatser for drift og kapital
Skille mellom drift, administrasjon og kapital er relevant og dermed ønskelig.

Drift: 
 Skille mellom over og under 3 år er kommunen enige at dette skille foretas. 

Forholdstallet for finansiering av plasser for barn over og under 3 år beregnes av 
ekstern part med kompetanse på området.

 Det er helt avgjørende at kommunen kan velge telletidspunkt av barn som er 
grunnlaget for utbetaling samt antall tellinger. 

 Vi tolker at utbetalingen til private barnehager for barnehageplasser beregnes på 
beskrevet måte til ordinær drift uten kompensasjon for ekstratiltak for barn med 
særskilte behov. Dette innebærer at kommunen vil gi kompensasjon etter søknad og 
godkjenning av ekstratiltaket. 

Administrasjon: det bør velges mellom et nasjonalt fastsatt påslag eller kommunalt fastsatt 
påslag etter selvkostprinsipper basert på kommunens budsjett, jfr. beregning for 
kapitalsatsen alternativ 2. Dette er både enkelt og direkte knyttet til kommunens 
kostnadsnivå, som gjenspeiles gjennom budsjett.
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Kapital: Modell 2 åpner for at kommunene kan velge å beregne kapitalkostnader ut fra egne 
barnehager eller benytte seg av nasjonale fastsatte gjennomsnittssatser. Administrasjonen 
støtter denne modellen og forutsetter at det vil være mulig å bruke skjønn ved store avvik ift. 
nye barnehager.

Rimelige og relevante vilkår.
Administrasjonens vurdering er at rimelige og relevante vilkår presiseres nærmere i 
forskriften. Ut fra dagens praksis vil et eksempel på et slikt vilkår kunne være at alle 
barnehager må prioritere å tilby plass til barn med rett til barnehageplass i hht. Lov om 
barnehager før det tilbys plass til barn uten lovkrav.

Til pkt. 6.3.1. Overgangsregler
Overgangsreglene gir merarbeid, mindre forutsigbarhet og økt risiko for kommunen samt feil 
fordeling mellom private barnehager og sammenlignet med kommunale barnehager. Det 
vises til rapport om kostnadsforskjeller mellom private og kommunale barnehager utarbeidet 
av Telemarksforskning. Denne viser at praktiseringen av eksisterende forskrift 
overfinansierer små barn og underfinansierer store barn. Dette er en utilsiktet feil, som 
umulig kan være en fremtidig ønskelig effekt av ny forskrift. Kommunens erfaring med 
utbetaling til private barnehageplasser er at barnehagene har behov for å vite hva som ligger 
til grunn for utbetaling og hva som kan endre den. Forutsigbarhet er derfor viktig. 
Høringsnotatet legger til grunn at kommunene må gjøre 2 typer beregninger, som tilsier at 
prinsippet om forutsigbarhet og likebehandling er umulig. Dersom man legger opp til 
overgangsregler, må disse presiseres. Setningen ”ikke-kommunale barnehager skal gis det 
beste av enten minimumssatsen for tilskudd til ikke-kommunale barnehager eller videreføring 
av samme andel av det gjennomsnittlige offentlige tilskuddet til tilsvarende kommunale 
barnehager som året før” er uforståelig og kan ikke omsettes i praksis.

Med dette som bakgrunn ønsker Lillesand kommune ingen overgangsregler. Det foreslås at 
andelen av kommunal budsjettsats ved beregning av utbetaling til private barnehageplasser 
heller økes noe raskere enn planlagt fremfor kompliserte overgangsregler. I tillegg bør 
forskriften tillate at kommunen bruker skjønn ved store avvik i forhold til tidligere utbetalinger 
uten at kostnadene kan reduseres tilsvarende samt fare for nedleggelse av barnehagen. 
Dette under forutsetning at det er grunnlag for videre drift av barnehagen.

Til pkt. 6.7. Nærmere om uttak av verdier
Forslag til ny lov § 14a må presiseres nærmere enn det som er foreslått i nye forskrifter. 

Det er vår oppfatning at uttak av verdiene i driftsår gjenspeiler overkompensasjon for betaling 
av enkelte private barnehageplasser. Ved mer bruk av kommunalt skjønn tilpasset den 
økonomiske situasjonen til hver enkelt barnehage vil det bli slutt på urimelig 
overkompensasjon. Forskriftens § 2 kan dermed bli overflødig. Hvis kommunen utøver mer 
skjønn i tilskuddsberegningen, setter rimelige og relevante vilkår samt utøver sin 
tilsynsmyndighet, mener vi at utbytte per år ikke bli urimelig høyt. Spørsmålet er om forslaget 
som foreligger, gir tilstrekkelig incentiv for bygging av private barnehager.

Forutsatt at barnehagene får dekket sine faktiske kapitalkostnader, er det urimelig at 
barnehageeieren sitter igjen med full avkastning ved et salg. Det kan imidlertid virke urimelig 
at tilskudd til drift skal avkorte uttak av verdier ved salg. Vi foreslår derfor å koble dekning av 
kapitalkostnader til avkorting av verdiuttak. Risikoen anses som liten, så lenge kommunen 
unngår overetablering. Ved konkursfare som ikke tilskrives uforsvarlig økonomisk drift må 
kommunen kunne gå inn å bruke skjønn, for å sikre videre drift. Vurderingen må blant annet 
omfatte grunnlag for drift i forhold til etterspørsel av den spesifikke barnehagen. Det vil bli 
mer konkurranse mellom barnehagene. Dette tilsier at barnehagene må kunne tilpasse seg 
markedet. Det bør presiseres nærmere hvordan beregningen skal gjøres i praksis.


