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Finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en
rammefinansiert sektor.

Administrativ høringsuttalelse fra Randaberg kommune

Randaberg kommune viser til høringsbrev datert 19.4.2010 med tilhørende høringsnotat angående høring
av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor.

Randaberg kommune har følgende innledende merknad:

Private barnehager tar i noen tilfeller inn barn med bosted i omliggende kommuner. Da mottar barnets
bostedskommune rammetilskudd til tjenester som ytes av en annen kommune Forskriften bør gi føringer
som pålegger en kommune plikt til å kompensere tjenesteutførende bamehageeier dersom slike tilfeller
oppstår. Kompensasjonen bør dag være etter en på forhånd avtalt normgivende sats. Kommunene er kjent
med tilsvarende ordning når det gjelder gjesteelever på skolene.

Det må ligge til grunn for tilskuddsordningen at kommunen først oppfyller barnehagelovens minstekrav
om barnehagetilbud før plasser tilbys barn yngre enn ett år.

Forslag til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd:

Barnehager med særskilt høye kostnader (side 15, 21 og 23 i høringsnotatet)
Departementet foreslår at kommunen kan holde kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til
ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget. Departementet foreslår ikke hvordan dette skal gjøres, men
ber spesielt om forslag til hvordan regler på dette området kan utformes.

Departementet foreslår at det bare er vesentlige forskjeller i kostnadssituasjonen som kan legges til grunn
for å gruppere barnehagene. Grupperingen vil i hovedsak være ordinærebarnehager og familiebarnehager.
Departementet ønsker altså ikke at en mer finmasket inndeling i ulike barnehagetyper som tiltak for å
skille ut barnehager med særskilt høye kostnader.

Kapitalkostnader (side 17 i høringsnotatet)
Kommunen skal utarbeide en tilskuddsats for kapitalkostnader som bygger på kapitalkostnader i
tilsvarende kommunale bamehager. Tilskuddet skal baseres på reelle gjennomsnittlige
kapitalkostnader. Det krever at kommunene må ha tilgang til korrekte verdier for anskaffelseskost på
egne bamehagebygg, tomter og inventar. Randaberg kommune har gitt tomter til de private
barnehagene samtidig som tomtekostnader er en del av anskaffelseskostnaden til kommunens
barnehager. I slike tilfeller må det være mulig for kommunene å korrigere egne
anskaffelseskostnader.

Departementet foreslår at det beregnes nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd. Satsene skal
ivareta kommuner som ikke har egne kommunale barnehager og kommuner som fmner det for



krevende å foreta beregninger av denne art. Dette skal sikre at systemet kan benyttes av alle
kommuner. Randaberg kommune ser det som en fordel at det er mulig å velge en nasjonal
gjennomsnittssats, også for kommuner som har egne barnehager. Å benytte en nasjonal
gjennomsnittssats kan redusere overføringene til de private barnehagene noe dersom kommunens
egne barnehager er nyere enn landsgjennomsnittet. Bruka av nasjonal gjennomsnittssats kan da fj erne
det rare utslaget at kommunens overføringer til private barnehager øker når den bygger nye
barnehager.

Kapitalutgifter skal etter forslaget bygge på avskrivninger og renter av barnehagenes bokførte verdi. Det
betyr at kostnadene beregnes å være høyere i kommuner med nyere barnehager enn i kommuner med eldre
barnehager. I dagens finansieringsmodell er ikke renteutgifter direkte en del av grunnlaget. Tanken er at
påslaget for indirekte kostnader skal dekke både administrative kostnader og rentekostnader. Endringen vil
bety at utbygging av kommunale barnehager i større grad øker de kommunale overføringene til de private
barnehagene.

Regulering av uttak av verdier, forslag til ny § 14 i barnehageloven (side 29 i høringsnotatet)
Departementet ber eksplisitt om høringsinstansenes syn på behovet for regulering av uttak av verdier når
det gjelder drift, salg eller opphør av ikke-kommunale barnehager, høringsinstansenes syn på de foreslåtte
reglene.

Randaberg kommune ser det kan oppstå tilfeller der det er behov for å begrense adgangen til
uttak av verdier, også ved salg og opphør. Det grunnleggende må være at kommunenes finansiering
av ikke-kommunale barnehager, må være i tråd med EØS-avtalens regler for offentlig støtte.
Departementet har tidligere gått inn for at kommunene selv skal ha ansvaret for at regelverket overholdes,
og at det vil bli gitt veiledning fra staten, samtidig som kommunene får adgang til å kreve innsyn i
nødvendig dokumentasjon. Dette synes å være en mye bedre løsning enn å lovregulere uttak av verdier.

Enkelhet og korrekthet
Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslag til ny fmansieringsmodell, herunder om de
overordnede hensynene når det gjelder forholdet mellom enkelhet og korrekthet, er ivaretatt på en
hensiktsmessig måte.

Slik vurdering er komplisert selv om den nye modellen er enkel. Høringsdokumentet burde gjort det
lettere å se konsekvensene av de forskjellige endringene i forslaget hver for seg. Vi tenker da på de nevnte
endringene som gjelder rentekostnader, budsjett kontra regnskap som grunnlag og økt kompensasjonsgrad.
Selv om beregningene er upresise har Randaberg kommune, med utgangspunkt i regnskap 2009 og
budsjett for 2010, sett på hvordan de ulike elementene i forslaget kan slå ut:

• Renter: Overføringene til private barnehager øker pga måten en beregner kostnader ved
kapitalbinding. Å benytte renter av bokført verdi vil føre til at kommunal utbygging av barnehager
i større grad øker overføringene til de private barnehagene.

•  Budsjett eller regnskap: Å bygge på budsjett i stedet for regnskap, vil kunne øke overføringene
til private barnehager. Med dagens ordning gir vakante stillinger i kommunale barnehager eller
"stram styring" gjennom året, lavere overføringer til de private barnehagene. På den annen side er
ofte kommunebudsjettene mindre presise enn regnskapene når det gjelder riktig bruk av KOSTRA
- funksjoner. Det kan for eksempel gi stort utslag om forventet lønnsøkning for kommende år, er
budsjettert på en annen tjeneste inntil endelig fordeling.

•  88  %  til 100  %: Full likeverdig behandling betyr økte overføringer til private barnehager. Det
kompenseres for de økte overføringene til private barnehager ved å øke overføringene til
kommunene.



Telletidspunkt
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om antallet telletidspunkter per år bør reguleres i
forskriften eller om dette skal være opp til kommunen.

Randaberg kommune mener det må være opp til den enkelte kommune å bestemme antall telletidspunkt.

§5, tredje ledd:  Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet
til drift.

Nivået på 4 % er hentet fra en kostnadskartlegging som Telemarksforskning har laget på oppdrag av
Kunnskapsdepartementet. Det opplyses om at det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet. En fastsatt
prosentvis størrelse på administrative kostnader vil overkompensere de store ikke-kommunale
barnehagene med effektiv drift, mens de mindre barnehagene vil bli underkompensert. Å utligne
forskjellsbehandlingen vil komplisere ordningen. Randaberg kommune vurderer det mest hensiktsmessig å
ha en fast størrelse ved tildeling av midler. Om satsen bør være 4 % er tvilsomt, og den burde vurderes på
ny. Om departementet velger å holde fast ved denne satsen burde en samtidig åpne for at kommunene har
mulighet til å kompensere for faktiske administrasjonsutgifter  inntil 4 %.

§9, tredje ledd:  Reduksjon i bevilgningene i løpet av budsjettåret eller mindreforbruk i
barnehagedriften i kommunale barnehager medforer ikke endring i tilskuddsgrunnlaget til ikke-
kommunale barnehager

Departementet forutsetter i høringsnotatet at budsjettendringer som er gjennomgående for hele
kommunens barnehageområde, og som derav kunne påvirke tilskuddet til de private, er fåtallige. Med
bakgrunn i kravet om økonomisk likebehandling mener Randaberg kommune at det likevel bør være
anledning til også å nedjustere overføringene også til ikke-kommunale barnehager i løpet av et budsjettår.

Denne muligheten vil bli fratatt kommunen ved innføring av § 9, tredje ledd. At nedjustering av budsjettet
i løpet av budsjettåret skjer svært sjelden kan like gjerne være et argument for å tillate endring i
tilskuddsgrunnlaget.


