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Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne
barnehage står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og Spiren
barnehage for 2011.

Bakgrunn for saken:
Saken har sin bakgrunn i formannskapets vedtak 22.09.2011: ”Formannskapet viser til
revisjonsrapporten. Dersom tildelingen for 2011 vil gi et regnskapsmessig underskudd basert
på ordinær drift, kan private barnehager søke Søgne kommune om tilleggsbevilgning for å
kunne få dekket et evt underskudd.”
To barnehager har søkt om å få tilleggsbevilgning for å dekke underskudd. Det er Spiren og
Søgne barnehage.
Saksutredning:
Regnskapene for de to barnehagene er blitt gjennomgått av revisjonen, og Søgne kommune
mottok rapportene i august/ september. Den lange saksbehandlingstida skyldes i stor grad at
det har vært en lang prosess å få tak i nødvendig dokumentasjon å basere revisjonens arbeid på.
I tillegg til skriftlig dokumentasjon, har revisjonen vært i direkte kontakt med barnehageeierne.
Spiren barnehage har et regnskapsmessig underskudd på 477 055 kroner i 2011. Revisjonen
har ikke avdekket feil i regnskapet, men har ikke foretatt ordnær revisjon da regnskapet
allerede er revidert av barnehagens revisor. Etter gjennomgangen stiller de spørsmål ved noen
av de økte utgiftene fra 2010 til 2011.
En 30 % stilling er flyttet fra Spiren barnehage til Oasen bibelsenter uten at lønnsutgiftene er
redusert i tråd med det. Kjøp av tjenester i eget selskap er økt med 180 000 kroner.

Kontorkostnader har økt med 63 %, og utgifter til investeringer har økt betydelig. Dette
begrunnes i at det var et etterslep etter de årene kommune feilutbetalte.
Spiren barnehage har en egenkapital på 1 013 105 kroner, og de fikk i forbindelse med
etterberegning av satsene for 2011, ettergitt 435 722 kroner.
Revisjonen pekte i sin forrige rapport på at Spiren barnehage har en dyr driftsform fordi de har
sin barnehage fordelt over tre eiendommer.
Søgne barnehage har i sitt regnskap oppgitt at de har et underskudd på 1 002 140 kroner.
Revisjonen har etter sin gjennomgang beregnet underskuddet til 752 140 kroner. Dette knytter
seg i hovedsak til fordeling av inntekter og utgifter knyttet til forliket med kommunen.
Kommunen forholder seg i denne saken til revisjonens resultat.
Revisjonen har ikke avdekket feil i regnskapet til Søgne barnehage, men har ikke foretatt
ordinær revisjon, da regnskapet allerede er revidert av barnehagens revisor. Etter
gjennomgangen stiller de spørsmål ved noen av de økte utgiftene fra 2010 til 2011.
I Søgne barnehage er den administrative ressursen økt med 0,5 årsverk. Dette begrunnes i økt
barnetall. Barnehagen hadde i 2010 94 barn; 29 små og 65 store. I 2011 hadde de 100 barn, 31
små og 69 store.
Revisjonen setter spørsmålstegn ved om det var behov for en økning på 0,2 mill kroner til
konsulentbruk samtidig som administrasjonen var styrket.
Søgne barnehage har en egenkapital på 2,25 mill kroner, av dette er 2,15 mill kroner opptjent
egenkapital. Barnehagen fikk i forbindelse med etterberegning av satser for 2011, ettergitt
430 000 kroner.
Rådmannens merknader:
Spiren og Søgne barnehage sine regnskaper viser at barnehagene har gått med underskudd i
2011. Som rapporten fra revisjonen viser er det imidlertid ikke enkelt å svare på om det
regnskapsmessige underskuddet er basert på ordinær drift eller ikke. Dette avhenger i stor grad
av hvordan man definerer begrepet.
Det statlige systemet er lagt opp ut i fra en forutsetning om at de private barnehagene får
dekket sine ordinære driftskostnader, så lenge de driver like kostnadseffektivt som kommunen.
Man har i denne forutsetningen lagt til grunn at de private aktørenes pensjonskostnader er
rundt 10 prosent lavere enn kommunens. Når tilskuddet nå trappes opp mot 100 prosent, er det
klare forventninger fra staten om at lønns og arbeidsvilkårene for de private ansatte skal
bringes opp på nivå med de kommunalt ansatte.
Det kan således stilles spørsmålstegn ved om underskuddet er knyttet til ordinær drift, siden de
driver dyrere enn både de kommunale, hensyntatt forskjellen i pensjonskostnader, og de andre
private barnehagene. De to barnehagene som har søkt om dekning av underskudd har allerede,
sammen med de andre private barnehagene, fått ettergitt betydelige beløp fra kommunen. Når
de også har betydelig egenkapital, kan ikke rådmannen se at det er riktig å gi disse to
barnehagene særfordeler ved å dekke underskuddene.
Det er ikke budsjettert med utgifter til dette formålet i barnehageenhetens budsjett for
inneværende år, og som tertialrapporten viste, ligger det an til et overforbruk i 2012.
På den bakgrunn anbefaler ikke rådmannen at Søgne kommune dekker underskuddene for
Spiren og Søgne barnehage for 2011.

