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SVAR PÅ HØRING: NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-

KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR 

 
Komite for Liv og lære har i møte 09.06.2010, sak 25/10, fattet følgende vedtak: 

 

Melhus Kommune støtter KS sin høringsuttalelse med de kommentarer som følger i rådmannens 

saksfremlegg. 

 

Kommentarer til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager:  

Melhus kommune støtter seg til KS sin uttalelse på høringen, men vil gjerne kommentere følgende: 

 

Et av hovedmålene med den nye forskriften skal være at den er enkel å forstå og forvalte både for 

barnehagene, kommunen og staten. Forskriften bør da være mer presis. Dette vil sikre likebehandling av 

barnehagene og unngå fremtidige klagesaker. Noe som også vil spare kommunene for mye unødig 

merarbeid. 

 

Det er viktig at kommunene får en klar adgang til å holde barnehager med særlig høye drifts- og 

kapitalkostnader utenfor beregningsgrunnlaget, men det må defineres klart hva dette innebærer og hva 

som kan holdes utenfor.  Hva er særskilt høye? Eksempelvis barnehager med midlertidig drift, barnehager 

til nyankomne flyktninger, barnehager med stor andel av barn med funksjonshemninger etc. 

 

Det bør defineres hva som inngår i begrepene ordinær drift og basistilbud. Utgifter til lærlinger og alle 

kommunens myndighetsoppgaver – herunder opplæring, kompetansebygging og oppfølgingstiltak som 

også personalet i de ikke-kommunale barnehagene nyter godt av bør holdes utenfor. 

 

Det foreslås en regel om at et vesentlig overforbruk i den ordinære driften av kommunale barnehager over 

minst 3 år skal korrigeres inn i tilskuddssatsene til de ikke-kommunale barnehagene i påfølgende år. Det 

bør her spesifiseres nærmere hva som er vesentlig. 

 

Ved å benytte budsjettet som utgangspunkt gjøres det mer forutsigbart for både de ikke-kommunale 

barnehagene og for kommunen. 

 

Melhus kommune anbefaler at kommunene gis mulighet til å fritt velge enten å beregne kapitalkostnader 

ut fra eget tallmateriale eller å benytte seg av nasjonalt fastsatt gjennomsnittssats. (modell 2). 
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Melhus kommune er sterkt kritisk til at kommunene skal opptre som kontrollorgan i forhold til uttak av 

verdier i private barnehager. Dette vil medføre et behov for større kapasitet og kompetanse i kommunene. 

Kommunenes oppgave bør i første rekke være å gi riktig tilskudd i forhold til eksisterende regelverk. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Gunn Inger Løvset  Monica Bjørnbeth 

Assisterende rådmann  Økonomirådgiver 

 


