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MELDING OM VEDTAK 
 
HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 
 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.06.2010   
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
Følgene punkter utgjør Vegårshei kommunes høringsuttalelse: 
 
1.  Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes 

utenfor beregningsgrunnlaget.  
 
2. Kommuner som ikke vil foreta egen beregning av kapitalkostnader for egne 

barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd:  Det bør 
åpnes for størst mulig grad av valgfrihet for kommunene. Kommunen må kunne velge 
den modellen som faller rimeligst ut. Det innebærer at modell 2 for utregning av 
kapitalkostnader bør benyttes. 

 
3.  Forslag til regulering av uttak av verdier samt forslag til regulering: Vegårshei 

kommune støtter forslaget om uttak av utbytte. Det må ikke bli et komplisert 
kontrollsystem. 

 
4.  Antall telletidspunkter for barn bør reguleres i nasjonal forskrift eller skal det være opp 

til kommunen?. Antall telletidspunkter bør reguleres i nasjonal forskrift. Det bør være 
et virkemiddel som gjør at barnehagene utnytter kapasiteten fullt ut, derfor må 
forskriften ta opp i seg aktivitetsendringer i løpet av barnehageåret. 

 
5.  En alternativ modell til kapitaltilskudd et at kommunen gir noe lavere tilskudd til de 

ikke kommunale enn hva gjennomsnittsberegningen tilsier. Innsparingen benyttes i 
en pott. Denne bestemmelsen er for uklar og arbeidet med oppfylling tidkrevende. 

 
6.  Forholdet mellom enkelthet og korrekthet ved ny modell. Vegårshei kommune mener 

at modellen som velges må være enkel, forståelig og ikke for detaljert. Modellen må 
være administrativt enkel og gjennomsiktig. Forslaget synes å ivareta dette 
prinsippet. 



 
 
 
 
 

 
7. Overgangsregler: Kommunen støtter forslaget til overgangsregler. Det blir en enklere 

måte å beregne tilskudd på, men i en overgangsfase på 5 år vil kommunen måtte 
legge om sine rutiner for å beregne tilskudd. Dette vil kunne medføre økte 
administrative kostnader for kommunen. 

 
8.  Adm. kostnader: Vegårshei kommune stiller spørsmål ved om 4 pst påslag for 

administrasjonskonstnader er riktig. Kostnader til myndighetsoppgaver bør også 
inngå. 

 
9.  Forholdstall: Vegårshei kommune støtter forslaget om at forhåndstall for finansiering 

av småbarns og storbarnsplasser skal være lavere enn i dag, og at det fastsettes 
hvert år. 

 
10.  Vilkår 

Høringsforslaget bør definere nærmere hva som er rimelige og relevante vilkår. 
Kommunen støtter forslaget til vilkår knyttet til arealutnytting og lønns og 
arbeidsvilkår. Kommunen mener det også bør knyttes vilkår til at kommunale kriterier 
for barnehageopptak følges, slik at opptak av prioriterte barn utover barnehagelovens 
§ 13 bør vedtektsfestes. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Langan 
konsulent 
Rådmannens stab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


