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Rådmannens forslag til vedtak:
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Kommunestyret vedtar følgende satser for finansiering av de ikke- kommunale banehagene for
2013:
Satsene vil bli ettersendt når revisjonen har kvalitetssikret utregningen.
Det utbetales 92,83 % i tråd med opptrappingsplanen. Satsene inkluderer drift, kapital og 4 %
administrasjon.
Familiebarnehagene får utbetalt nasjonale satser

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret fastsatte i økonomiplanen minimumssatser for finansiering av de ikkekommunale barnehagene for 2013. Bakgrunnen for dette var at det var kommet en ny
beregningsmodell som kommunen trengte tid til å sette seg inn i. Minimumssatsene for drift,
kapital og administrasjon, ble fastsatt til 155 965 kroner for små barn og 77 847 kroner for
store barn ved utbetaling av 92,83 %. Familiebarnehagene får utbetalt nasjonale satser.
Saksutredning:
Endelig beregning basert på vedtatt budsjett 2013 er nå gjort i kommunen. Beregningen er
sendt revisjonen for kvalitetssikring, og det vil komme tilbakemelding i løpet av inneværende
uke. Dessverre var det ikke mulig å rekke dette før sakspapirene gikk ut, men den beregnede
satsen vil bli ettersendt så snart den foreligger.
30.01.13 vil de private eierne bli informert om de foreløpige beregningene og den nye
beregningsmodellen, slik at de får anledning til å komme med tilbakemeldinger på om det ser
riktig ut.

Vedlegg
1 Revisjonssuttalelse - Kvalitetssikring av budsjetterte satser for driftstilskudd til
ikke-kommunale barnehager 2013
2 Vedlegg til PS 21/13 Fastsetting av satser til ikke kommunale barnehager 2013

Utfyllende opplysninger i PS 21/13 – Fastsetting av satser for finansiering av ikke –
kommunale barnehager 2013
Kommunen har nå mottatt revisjonsuttalelse - kvalitetssikring av budsjetterte satser for
driftstilskudd til ikke- kommunale barnehager 2013. Denne følger som vedlegg.
Satsene for 2013 er som vist i rammen under.
Satsene er 100 % og inkluderer 4 % administrasjon. Kommunen betaler ut 92,83 %.

Ordinære barnehager, små barn (drift)
Ordinære barnehager, store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager, små barn (drift)
Familiebarnehager, store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

Nasjonale satser Søgne kommune
181 000
171 700
88 000
82 531
7 500
7 500
142 700
142 700
109 000
109 000
11 600
11 600

