
Side 1 av 3

Tønsberg kommune

JournalpostID 10/14381

Saksbehandler:
Marion Vørrang, telefon: 
Budsjett, Innkjøp Finans

  
  

Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert 
sektor

     

Utvalg Møtedato Saksnummer
Utvalg for barn og unge 03.06.2010 028/10

   

Rådmannens innstilling
Utvalget slutter seg til Rådmannens forslag til svar på høringsnotat.

03.06.2010 Utvalg for barn og unge

Møtebehandling:
Rådmannens innstiling enst. vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:

UBU-028/10 Vedtak:
Utvalget slutter seg til Rådmannens forslag til svar på høringsnotat.



Side 2 av 3

Kortversjon – hva saken gjelder:
Kunnskapsdepartementet har varslet at barnehagesektoren skal rammefinansieres fra 2011. I den 
forbindelse er det sendt ut på høring forslag om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager i en rammefinansiert sektor.
Forslaget omfatter:

• Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.
• Ny § 14a i barnehageloven om krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i 

ikke-kommunale barnehage.
• Ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager.

Kunnskapsdepartementet ber om merknader til høringsnotatet.

Vedlegg:
Vedlegg:
Dok.dato Dok.id Tittel
25.05.2010 213267 Hoeringsnotat_finansiseringssystem_ikke_kommunale_barnehager_r

ammefinansiert_sektor.pdf

   
Dokumenter i saksmappen:

Innledning/bakgrunn:
Saken fremmes på bakgrunn av planlagt rammefinansiering av barnehagesektoren og derav 
forslag til nytt finansieringssystem.

Faktagrunnlag:
I dag finansieres barnehagesektoren av øremerkede statstilskudd i tillegg til kommunalt tilskudd og 
foreldrebetaling. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en kostnadsdekningsmodell for tildeling 
av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager som per i dag benyttes av mange 
kommuner. Denne modellen tar utgangspunkt i at de ikke-kommunale barnehagene skal tildeles 
minimum 85% av samlet offentlig tilskudd som det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt 
mottar. I sin nye modell for rammefinansiering av barnehagesektoren, planlegger 
kunnskapsdepartementet en opptrapping av minimumskravet til 100% i løpet av en periode på fem 
år.
Tønsberg kommune har siden 2007 benyttet en egen finansieringsmodell for tildeling av 
kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Denne modellen tar utgangspunkt i at de ikke-
kommunale barnehagene får 100% av det de kommunale barnehagene mottar. Denne modellen 
ble vedtatt i bystyret i 2007.

Den nye foreslåtte modellen tar utgangspunkt i at det kommunale tilskuddet skal tildeles de ikke-
kommunale barnehagene på bakgrunn av to separate satser, for drift og for kapital. Det er de 
kommunale barnehagenes budsjett for inneværende år som skal danne grunnlaget for satsen for 
drift. I de tilfellene der det ikke lar seg gjøre å beregne tilskudd på bakgrunn av de kommunale 
barnehagenes budsjett vil kommunene kunne benytte sentralt fastlagte satser.
Kunnskapsdepartementets foreslåtte modell har mange likehetstrekk med den modellen Tønsberg 
kommune i dag benytter. Tønsberg kommunes modell tar også utgangspunkt i to satser, for drift og 
kapital og den benytter de kommunale barnehagenes budsjett som grunnlag.

Rettslig grunnlag:
Lov om barnehager.

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:
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Rådmannen foreslår følgende:

Tønsberg kommune stiller seg i hovedsak positiv til det nye foreslåtte finansieringssystemet, og 
ønsker å presisere følgende:

• Positivt med fokus på å forenkle dagens sentrale modell da denne oppfattes som tungvinn 
og uforholdsmessig arbeidskrevende. Den nye foreslåtte modellen har mange likhetstrekk 
med den modellen Tønsberg kommune i dag benytter. Tønsberg kommunes modell ble 
utviklet for å skape mer forutsigbarhet og større grad av likeverdighet mellom de 
kommunale og ikke-kommunale barnehagene. I tillegg var det ønskelig med en enklere og 
mer forståelig modell.

• Positiv til frivillighet i forhold til å kunne velge å benytte sentralt fastlagte satser for kapital 
da det kan være vanskelig å fremskaffe korrekte kommunale tall.

• Positiv til at ekstra utgifter til barn som trenger særskilt tilrettelegging holdes utenfor 
beregningsgrunnlaget.

• Positiv til forslaget om at kommunen kan holde barnehager med særskilt høye kostnader til 
ordinær drift utenfor tilskuddsgrunnlaget. For Tønsberg kommune vil dette eksempelvis 
være Aulerød førskole for hørselshemmede.

• Positiv til at kunnskapsdepartementet vurderer å innføre regulering av uttak av verdier for at 
den enkelte barnehageeier ikke skal kunne ta ut store verdier fra barnehagedriften.

• Tønsberg kommune stiller seg ikke bak forslaget om at en sentral sats som bestemmer 
forholdstall på kostnader mellom barn over og under tre år skal fastsettes årlig. På grunn av 
forutsigbarhet bør dette være en fast sats som ikke endres fra år til år. 

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for barn og unge:

Videre behandling:

Tønsberg, 

rådmann

virksomhetsleder


