
Vårtun barnehage's styre  uttaler følgende angående  hø
finansieringssystem for ikke kommunale barnehager i en
rammefinansiert sektor.
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• 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 barnehager

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

Kunnskapsdepartementets regnearkmodell har virket uklart og skapt
mye frustrasjon for oss som barnehageeier og for kommunen. Fordi
modellen har vært vanskelig å forklare og forstå. Vi mener at det nye
systemet bør få en klar og presis utforming slik at det blir lettere å regne
ut det kommunaletilskuddet for barnehageeier og kommunen. Dette for å
gi barnehagene større mulighet til å sette opp relle budsjetter og ikke
vente til langt ut i året får man vet hva man har å drifte barnehagen med.
Dette handler om forutsigbarhet og sikker drift av barnehagen.

Likebehandling mellom kommunale og private barnhager når det
gjelder kostnader til ordinær drift:

Styret mener det er viktig at man får  på  plass en sikringsbestemmelse
som tvinger kommunene å etterberegne likebehandlingen hvert år når
endelig regnskap skal legges fram. Likebehandlingen må derfor gjelde
innenfor det enkelte budsjett/regnskapsår.

§  11 "barnehageeier som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn
den har krav på må enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få
trukket fra beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd"

Hvis dette gjelder tilbakebetaling der kommunen har begått feil, gir
bestemmelsen klart dårligere vern enn det forvaltningslovens
bestemmelser gjør i dag. Det finner styret for Vårtun barnehage urimelig.
Vi mener at kommunen har tilstrekkelig kompetanse til  å  håndtere



finanseringsansvaret de nå får, og at man ikke trenger spesialregler for å
beskytte kommunen mot egne feil. Forvaltningsloven er dekkende nok.

Ny § 14 a om uttak av verdier med tilhørende forskrift

Forslaget om ny 114a om uttak av verdier fra sektoren tror styret ved
Vårtun barnehage vil ha motsatt effekt. Fordi forslaget legger opp til at
det vil lønne seg å bruke opp alle midler hvert år. Dette vil være
kostnadsdrivende og hindre konkurranse. Vi mener dette forslaget bør
trekkes.

Forslaget om at kommunen kan kreve tilbake barnehagens verdier ved
opphør eller salg oppleves som urimelig fordi dette er snakk om
driftsmidler og ikke midler til inventar og bygninger. Vi tror dette vil få
konsekvenser for hele sektoren. Det vil ramme alle typer barnehager -
fra idelle stiftelser til kommersielle aktører.
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