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Horingssvar  -  nytt fmansieringssystem for ikke  -  kommunale barnehager i
en rammefinansiert sektor

Verdal kommune viser til invitasjon til å avgi høring på forslaget til nytt finansieringssystem
for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor.

Vi mener at det nye finansieringssystemet må bidra til en vesentlig forenkling av beregning
av tilskudd. Finansieringsordningen må derfor være enkel å forstå og forvalte både for
barnehagene og kommunene.

Vi mener det må være budsjetterte kostnader det aktuelle året som må være grunnlaget for
tilskuddsberegning for drift.
Det er også viktig at det gis adgang til å holde kommunale barnehager med særlig høye
drifts- og kapitalkostnader utenfor beregningsgrunnlaget.

I forbindelse med ekstra kostnader til tiltak for minoritetsspråklige barn, barn med nedsatt
funksjonsevne og andre barn med særlige behov foreslås det at det holdes utenfor
beregningen av tilskuddet. Dette tilsvarer dagens finansieringssystem og vi mener det vil
være fornuftig å fortsette med denne ordningen.
Vi mener også at en nasjonal sats for kapital vil forenlde systemet.

Vi stiller spørsmål i forhold til hvordan fordelingen ut til kommunene er tenkt. Etter det vi
har forstått så taper kommuner med lav andel av innbyggere med universitetsutdanning og
høy bruk av kontantstøtte i forhold til andre kommuner der utdanningsnivået er høyere.
Verdal kommune har store utfordringer og sosiale utgifter og forholdsvis lavt
utdanningsnivå. Dette vil slå svært uheldig ut for vår del i forhold til fordeling.
Vi mener at tildelingen må beregnes ut fra barnetall i den aktuelle aldersgruppen for å sikre
likebehandling ut til kommunene.

Det foreslås at det gis adgang for kommunene å sette relevante vilkår for kommunalt
tilskudd. Vi mener det bør gis konkrete anvisninger om hva dette kan være. Skal det være
samme bemanningsnorm, samme arealutnyttelse, samme praktisering av pedagognorm og
styrerressurs? Kan kommunen kreve deltagelse av alle barnehager i forhold til ulike
satsningsområder som er vedtatt i kommunene?

Når det gjelder telletidspunkt for tilskuddsgrunnlag mener vi at dette kan tilpasses lokale
forhold når det gjelder både antall telletidspunkt og når det skal rapporteres om antall barn,
barnas alder og oppholdstid i barnehagen.
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Når det gjelder ulike tilskuddsatser ut fra alder mener vi at det må vurderes nøye om
forholdstallet for finansiering av småbarnsplasser og storbarnsplasser skal være lavere enn i
dag.
I dag er forholdstallet 2,0 og hvis dette settes lavere så vil det føre til dårligere finansiering
for småbarnsplasser enn det er i dag.
En virkning av dette kan føre til at det blir tilbudt færre plasser for barn 0 — 3 år i det
samlede barnehagetilbudet i kommunene. Dette vil bli problematisk i forhold til at det er stor
etterspørsel etter småbarnsplasser. Vi skal ha full bamehagedekning og her kommer også
retten til barnehageplass inn.
Dette kan føre til at barnehager med mange søkere tar inn de største barna, slik at andre
barnehager vil få mange småbarn og dermed dårligere finansiering.

Med hilsen

Lisbeth Storholmen
Rådgiver
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