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Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet:
Kommunal kontantstøtte avvikles.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Janette Kleivset, KrF, fremmet fellesforslag på vegne av Høyre, FrP, Sp og KrF: «Tjenesteutvalget
innstiller til formannskapet at kommunal kontantstøtte vedtas som en permanent ordning og vi ber
administrasjonen innarbeide den i fremtidige budsjetter.»

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot fellesforslaget fremmet av Kleivset, KrF. Fellesforslaget ble
vedtatt med åtte (Lohne, Bakken, Andersen og Reitan, H, Søyland og Eikeland, FrP, Try, SP, og
Kleivset, KrF) mot tre stemmer for rådmannens forslag (Gray og Bakke, AP, og Kjær, SV).

Innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet at kommunal kontantstøtte vedtas som en permanent
ordning og vi ber administrasjonen innarbeide den i fremtidige budsjetter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013

Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot tjenesteutvalgets forslag til vedtak:
Rådmannens forslag falt med 2 stemmer (AP, V) mot 5 stemmer (H, Uavh; KRF)
for tjenesteutvalgets vedtak.

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar at kommunal kontantstøtte blir en permanent ordning og vi
ber administrasjonen innarbeide den i fremtidige budsjetter.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 29.03.12 å innføre kontantstøtte for 2-åringer bosatt i Søgne som en
prøveordning ett år fra august 2012. Kommunestyret ønsker å få belyst hvordan ordningen har
fungert samt anbefalinger om eventuell videreføring.
Saksutredning:
Kommunal kontantstøtte ble innført 01.08.2012 som en prøveordning for 2-åringer.
Prøveordningen gjelder for barn født mellom 01.01.2010 - 31.07.2011. I denne tidsperioden er
det født om lag 210 barn.180 av disse barna går i barnehager i Søgne kommune.
Enhet for barnehager har mottatt 30 søknader om kontantstøtte hvorav 21 er innvilget. 9 søkere
har fått avslag på grunn av alder utenfor ordningen.
Kostnader totalt denne prøveperioden er til nå 672 000 kroner. Anslagsvis kan vi tenke at total
kostnad vil ligge på 1 mill kroner årlig.
2-3 henvendelser er mottatt i barnehageadministrasjonen pr.10.05.13 der foreldre har varslet at
de vurderer å si opp tildelt barnehageplass dersom kontantstøtteordningen videreføres. Det
betyr at resten av dem som mottar kontantstøtte, hadde vært hjemme med barnet uavhengig av
kommunal kontantstøtte. Forutsatt at det er 3 barn dette gjelder, sparer kommunen 400 000
kroner på at de velger kontantstøtte framfor barnehageplass. På den annen side har kommunen
en utgift til de 18 andre på 864 000 kroner.

Siden det i perioden vært ledige barnehageplasser i både private og kommunale barnehager
som fylles opp av barn uten rett, er det ingen reell besparelse, snarere tvert i mot.
Etter opptaket for 2013/14 var det 7 ledige småbarnsplasser i de private barnehagene. De fleste
av dem er nå fylt opp av barn uten rett, til en pris av 180 000 kroner pr plass.
Det er vanskelig å sette opp et eksakt regnestykke for hva den kommunale kontantstøtten koste
kommunen, men et anslag på 1 mill kroner årlig er et forsiktig anslag.
I Søgne er det mer enn 700 barn som går i barnehage. Å bruke 1 mill kroner på å heve
kvaliteten for disse, er å anbefale fram for å bruke dette beløpet på de 21 som ikke ønsker
barnehageplass.
Barnehagens betydning for barn
Norsk og internasjonal forskning viser at barnehager med høy kvalitet virker positivt på barns
utvikling og at den positive effekten varer livet ut. Meld. St.24 Framtidens barnehage påpeker
at å bruke ressurser på et godt utdanningssystem med gode barnehager gir høy avkastning både
for barna og samfunnet, og dermed er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for
framtiden.
Tidlig innsats og tilpasning av barnehagetilbudet til hvert enkelt barn skal stå sentralt i
barnehagen. Barnehageadministrasjonen jobber for kompetanseutvikling hos personalet,
kvalitet og innhold i barnehagen og god styring av sektoren. Mangfolds perspektiv står sentralt
i dagens arbeid. Det innebærer å inkludere og verdsette kulturelle variasjoner som det brede
barnehagetilbudet kommunale og private aktører kan gi i Søgne kommune. Forebyggende
tiltak, inkludering, utarbeidelse av felles mål og tiltak samt sosial utjevning står sentralt i dette
arbeidet.
Med bakgrunn i at et stort flertall benytter barnehagetilbud til tross for mulig
kontantstøtteordning, vurderer enhet for barnehager at kontantstøtte i liten grad vil bli benyttet.
Enhet for barnehager anbefaler derfor at midlene til kontantstøtteordningen i stedet benyttes til
økt satsning på kvalitet i barnehagene.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

