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Tysvær kommune har behandlet høring om ”Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager i en rammefinansiert sektor” i Oppvekst – og kulturutvalet og  Formannskapet og  
gir følgende høringsuttalelse:  
 

1. Budsjetterte kostnader for basistilbud for barnehager for det aktuelle år må danne grunnlaget 
for tilskuddsberegningen og ikke regnskapet for foregående år. Tilskuddssatsene til ikke-
kommunale barnehager må synliggjøres i tilknytning til kommunens årsbudsjett. Dette vil 
lage forutsigbare rammer for ikke-kommunale barnehager. 

 
2. Kommunene kan i særskilte tilfeller gis adgang til å holde barnehager med særlige drifts- og 

kapitalkostnader utenfor beregningsgrunnlaget. Dette kan bl.a. gjelde barnehager med 
midlertidig drift, barnehager til nyankomne flyktninger og barnehager med en stor andel barn 
med funksjonshemninger. Slike avvik må dokumenteres. 
 

3. I høringen brukes drift og basistilbud som forklaring på hva som skal legges til grunn for 
utmåling av driftstilskudd. Det er ikke nærmere definert hva som ligger i disse to begrepene. 
Bruk av ett begrep og en klarere definisjon vil tydeliggjøre hva som skal inngå i 
driftstilskuddet. Det må være mulig for kommunene å holde utgifter som er knyttet til tilsyns- 
og myndighet oppgaver utenfor beregningsunderlaget 
 

4. Kunnskapsdepartementet foreslår en modell hvor kommunen skal fastsette separate 
tilskuddsatser for drift og kapital. Tysvær kommune mener alternativ 2 vil være det beste 
alternativet, da dette gir rom for å velge mellom å beregne kapitalkostnader ut fra 
tallmaterialet for egne barnehager eller å benytte seg av fastsatte gjennomsnittssatser. Dette 
med bakgrunn i at det i en kommune med mange eldre kommunale barnehagebygg vil bli 
beregnet lave kapitalkostnader, og dermed i disfravør for ikke-kommunale barnehager med 
vesentlig nyere  barnehagebygg.  
 

5. Det er viktig at den modellen som velges er enkel, forståelig og ikke for detaljert – uten at 
dette går på bekostning av treffsikkerhet. I høringsutkastet framheves behovet for å lage et 
enklere system enn dagens finansieringsmodell. Kommunen ønsker en modell som er enkel å 
håndtere for kommunene, og som bidrar til færre klagesaker av tilmålt tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. 
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