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SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE 
BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR 
 
Kommunens økonomiutvalg – formannskapet – behandlet høringsnotatet 22.06.2010 i sak 
108/10. Rådmannen avgir en høringsuttalelse etter fullmakt fra formannskapet, basert på 
vurderinger i den politiske saksbehandlingen. 
 
Sola kommune er i stor grad enig i forslaget til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager. Forenklingene i fastsettelsen av beregningsgrunnlaget synes nødvendige både av 
hensyn til kommunene og de ikke-kommunale barnehagene, for å sikre mer effektiv og 
forutsigbar saksbehandling, samt mer ensartet og konsekvent praksis mellom kommunene.  
 
Budsjetterte kostnader for basistilbudet i kommunale barnehager det aktuelle år må danne 
grunnlag for tilskuddsberegningen, ikke regnskapstall for foregående år. Det er viktig at det 
blir en klar adgang for kommunene til å holde barnehager med særlig høye driftskostnader 
utenfor beregningsgrunnlaget. Begrepet ”basistilbud” bør defineres nærmere. 
 
Sola kommune har spesielt sansen for måten administrasjonskostnader og kapitalkostnader 
foreslås håndtert. Av praktiske hensyn er det ønskelig med et fast beregnet påslag for 
administrasjonskostnader. I tillegg mener vi at kommunene bør kunne velge å benytte 
nasjonale gjennomsnittssatser i beregningen av kapitalkostnader, slik utkast til forskrift tar 
høyde for. På kort og mellomlang sikt kan det få urimelige utslag dersom kommunene skal 
pålegges å legge til grunn beregnede kapitalkostnader i kommunale barnehager. 
 
Utover den årlige rapporteringen per 15. desember foreslår departementet at kommunen selv 
kan velge hvor mange telletidspunkter i løpet av året det skal være for kommunale og ikke-
kommunale barnehager. Sola kommune deler denne oppfatningen, og legger til at begrepet 
”store aktivitetsendringer” bør defineres nærmere, slik at det kan gis treffsikker informasjon 
til private barnehager som vurderer å melde aktivitetsendringer. 
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Sola kommune er enig i at det er nødvendig å gi bestemmelser som begrenser adgangen til 
uttak av verdier i ikke-kommunale barnehager, og at kommunen får adgang til å kreve 
tilbakebetalt den delen av uttaket som overstiger rimelig fortjeneste. Selv om barnehagelovens 
krav til kvalitet, og den generelle konkurransen mellom barnehagene i praksis vil begrense 
mulighetene for uttak av verdier fra barnehagedriften i årene framover, er det viktig å innta 
prinsipielle standpunkt i tråd med departementets vurderinger og forslag. 
 
Særskilt om overgangsreglene – opptrappingen av minimumsforpliktelse fram til 2014 
 
Regjeringen varslet i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 at den tar sikte på å oppnå 
likeverdig behandling gjennom en opptrappingsplan over fem år. 
 
Sola kommune mener at et nytt regelverk for økonomisk likebehandling av kommunale og 
private barnehager må fases inn raskere enn hva som er lagt opp til fra statens side. Det 
såkalte enhetskostnadsprinsippet, som innebærer en minimumsforpliktelse lik 100 prosent – 
ble vedtatt innført i Sola kommune med virkning fra 2007, men er senere reversert i lys av 
statens manglende fullfinansiering av barnehagereformen. 
 
Særskilt om barn fra andre kommuner 
 
I høringsnotatet slås det fast at kommunens plikt til å sørge for likeverdig behandling av alle 
godkjente barnehager gjelder uavhengig av barnas hjemkommune. Dette er en videreføring av 
gjeldende regler. Regelen er begrunnet med at det er enkelt for ikke-kommunale barnehager å 
forholde seg til kun én kommune. Videre heter det: ”Kommunene kan finne interkommunale 
løsninger for finansieringen av tilbud med barn fra ulike kommuner”. 
 
Med det nye finansieringssystemet er det kommunen som dekker det meste av kostnadene 
med barnehagedriften fra 2011, samtidig som den statlige finansieringen skjer på grunnlag av 
demografiske forhold i kommunene, i kraft av den nye delkostnadsnøkkelen for barnehage. 
 
I kommuneproposisjonen foreslår regjeringen at den samlede bevilgningen til barnehagedrift 
fordeles på grunnlag av antall barn 3-5 år, antall barn 1-2 år (uten kontantstøtte) og 
utdanningsnivå. Med antall barn menes antall folkeregistrerte innbyggere i kommunen i 
nevnte målgrupper. Når tidligere øremerkede og aktivitetsbaserte tilskudd - som fulgte 
barnehageplassen, nå innlemmes i et kriteriebasert system, oppstår store 
omfordelingsvirkninger. 
 
Som en konsekvens av ovennevnte, kan ikke kommunene dekke utgiftene til barn fra andre 
kommuner. Dette vil være i strid med tidligere intensjoner og praksis på andre 
tjenesteområder. Omganget av inn- og utpendling (av barnehagebarn) er så betydelig i 
regioner av landet at det åpenbart kreves statlig regulering i en eller annen form. 
 
Dersom en barnehage tar opp barn fra andre kommuner, må det etter Sola kommunes mening 
være en plikt for disse kommunene å yte refusjon for disse barna, og dette må nedfelles i 
forskriften. For å ivareta departementets hensyn til enkelhet, kan et slikt system med fordel 
baseres på nasjonale gjennomsnittssatser. 
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Sola kommune har finansieringsansvar for følgende ikke-kommunale barnehager, hvis 
naturlige eksistensgrunnlag forutsetter inntak av barn også fra andre kommuner: 
 

- SiS Barnehage – studentbarnehage for Universitetet i Stavanger 
- The Childrens House – tospråklig, norsk- og engelskspråklig barnehage 
- Ekofisk barnehage – barnehage for barn av ansatte i ConocoPhillips 
- Hammaren barnehage – barnehage for barn av ansatte i Shell (hovedformål) 

 
Isolert sett er det beregnet et tap på kr 999,- per innbygger i Sola som følge av ny 
delkostnadsnøkkel for barnehage. Hovedforklaringen er høy dekningsgrad, i betydelig grad 
som følge av høy netto innpendling av barn fra andre kommuner, og derav høye 
aktivitetsbaserte tilskudd før innlemming i rammetilskuddet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
RÅDMANNEN I SOLA 
 
 
 

 

Trond Nerdal Øyvind Langeland 
rådmann økonomisjef 
 


