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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

183 811
88 893
9 100
148 200
113 200
12 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i
2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

183 811
88 893
9 100
148 200
113 200
12 000

Bakgrunn for saken:
Kommunen betaler tilskudd til de private barnehagene basert på kostnadsnivået i de
kommunale barnehagene. Reglene for beregningen er fastsatt i lov, forskrift og rundskriv fra
Utdanningsdirektoratet, og KS og PBL (Private barnehagers landsforbund) har blitt enig om en
beregningsmodell som brukes i Søgne kommune.
Foreløpige satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for 2014 ble fastsatt i
forbindelse med økonomiplanen 2014-2017. Satsene ble beregnet i tråd med en metode som da
var på høring med foreslått ikrafttredelse fra 1. januar 2014. Det ble senere besluttet at nye
regler først skulle tre i kraft fra 2015. Dette innebærer at satsene må beregnes på nytt, ut fra
«gammel» metode. I tillegg vedtok Stortinget økt foreldrebetaling. Dette innebærer også
endrede nasjonale satser for driftstilskudd, som Søgne kommune benytter for
familiebarnehager.
Rådmannen fremmet forslag om nye satser i mars. Formannskapet vedtok da at behandling av
saken skulle utsettes. Hovedgrunnen for utsettelsen var usikkerhet knyttet til regelverket, særlig
hvilke pensjonskostnader som skal legges til grunn i beregningen. De private barnehagene ble i
etterkant av formannskapets behandling orientert om status for fastsettelse av tilskuddssatser
og om at satsene sannsynligvis ville bli redusert i forhold til økonomiplanen.
Saksutredning:
Foreslåtte satser for 2014
Tabellen nedenfor viser foreslåtte tilskuddssatser basert på ny beregning:

Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

Nasjonale satser
(oppdatert)
191 300
93 300
9 100
148 200
113 200
12 000

Økonomiplan
187 613
90 588
9 100
149 000
114 100
12 000

Foreslåtte
satser

183 811
88 893
9 100
148 200
113 200
12 000

Driftstilskudd til familiebarnehager og kapitaltilskudd følger nasjonale satser. Satsene for
kapitaltilskudd er uendret, mens det er en mindre reduksjon i satsen for driftstilskudd til
familiebarnehager som følge av økt foreldrebetaling.
Driftstilskudd til ordinære private barnehager foreslås redusert noe i forhold til satsene i
økonomiplanen. En av grunnene til dette er at det ble vedtatt en reduksjon på 500 000 kroner i
barnehagenes driftsbudsjetter for 2014. Dette ble ikke hensyntatt i den opprinnelige
beregningen, som tok utgangspunkt i kostnadene siste regnskapsår (2012) justert for inflasjon.
I tillegg kommer økt foreldrebetaling og reduserte kostnadsanslag for støttetjenester (brøyting,
vaktmester etc.). Nye anslag for støttetjenestene er basert på oppdatert informasjon fra
enhetene som utfører tjenestene
Pensjonskostnader
I 2014 har det vært stor uklarhet knyttet til hvilke pensjonskostnader som skal legges til grunn i
beregningen av tilskuddssatsene. Dette var også hovedgrunnen til at ikke formannskapet

vedtok satsene ved behandlingen i mars. Sarpsborg kommune fikk medhold fra Fylkesmannen
i Østfold for at en kunne bruke lavere pensjonskostnader for ansatte i de kommunale
barnehagene. Utdanningsdirektoratet kjente senere dette vedtaket ugyldig. Status per i dag er at
KS har klagd på Utdanningsdirektoratets avgjørelse, og avventer behandling av klagen.
I rådmannens forslag er det lagt til grunn gjennomsnittlige pensjonskostnader for hele
kommunen, på samme måte som det er gjort de siste årene. Dvs. at de endringene knyttet til
pensjon som ble foreslått i mars ikke ligger inne i rådmannens forslag nå. Dette utelukker ikke
at en kan vurdere en annen fremgangsmåte hvis KS sin klage skulle føre fram.
Budsjettvirkning
Det samlede tilskuddet til private barnehager vil med de foreslåtte satsene bli redusert med ca.
0,5 mill. kroner fra økonomiplanen. Budsjettet til barnehageenheten vil bli styrket tilsvarende.
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