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Saksopplysninger:
Kommunes tilskudd til private barnehager er regulert av barnehageloven §14 og forskrift om tildeling av
tilskudd til privat barnehager. Det er kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære
barnehager fra to år før tilskuddsåret, jf § 3 i forskriften, som legges til grunn i beregningen av satsene.
Kommunen skal fastsette en sats for over 3 år og en sats for barn under 3 år.
Kommunen skal fatte vedtak om satser til private barnehager i kommunen innen 31. oktober i året før
tilskuddsåret § 9.
Vurdering:
Kommunen skal beregne tilskuddssatsen ut fra «gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass i
tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og
arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter», jf forskriften § 3 første ledd.
Utgifter ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov er ikke «driftsutgifter» i denne
sammenhengen og skal ikke være med i beregningsgrunnlaget. Bakgrunnen for at slike utgifter ikke skal
være med er at utgiften er knyttet til den enkelte barns behov. Eksempel på slike utgifter er tiltak for barn
med nedsatt funksjonsevne, utgifter til spesialpedagogisk hjelp, utgifter til tiltak for å bedre
språkforstående blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Som følge er dette er derfor brutto
driftsutgifter på funksjon 211 trukket ut av grunnlaget. Utgifter til drift av bygningsmassen til kommunale
barnehager er inkludert i grunnlaget. Andel av lønnskostnader til vaktmestertjeneste er anslått til å
utgjøre 10% for barnehagesektoren og er inkludert i grunnlaget.
Forskriften § 3 tredje ledd fastslår at kommunen skal beregne antall heltidsplasser i ordinære kommunale
barnehager ut i fra vise kriterier. Her kan kommunen legge til grunn kun tellingen i årsmeldingen fra året
før regnskapsåret eller har flere tellinger i løpet av regnskapsåret i tillegg til tellingen fra årsmeldingen fra
før regnskapsåret.

Kommunestyret har i sitt vedtak i sak 11/7 satt telledatoer for barn i barnehager i Balsfjord kommune til
15. desember og 15. august.
Antall barn under 3 år skal vektes med 1,8 ganger høyere enn barn under 3 år.
Etter forskriften §4 første ledd skal kommunen gi et påslag for pensjon på 13% av lønnsutgiftene i de
kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjon.
Lønnsutgifter omfatter fast lønn, vikar lønn, ekstrahjelp, overtid, lønn til renhold og vedlikehold, evt
annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse.
Forskriften § 4 regulerer at kommunen skal gi et administrasjonspåslag på 4,3% av faktiske brutto
driftsutgifter, medberegnet pensjonspåslaget.
Grunnlaget man kommer frem til skal indeksreguleres med kommunal deflator for de siste to årene, jf
forskriften §10.
Foreldrebetaling og kostpenger skal trekkes fra ved beregning av tilskuddets sats.
Kommunen skal jf forskriften § 6 gi kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager pr heltidsplass ut fra
barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser beregnet at departementet.
For 2017 er satsen kr 8600 pr plass.
Forskriftens § 11 gir begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd.
Ettersom at bygget hvor den ikke-kommunale barnehagen driftes eies av kommunen gjøres det et fratrekk
for kapitalkostnader kommunen har på bygget. Andre typer fratrekk kunne ha vært verdien av gratis
husleie eller husleie under markedsverdi. Trollskogen barnehage betaler ikke husleie, og så lengde det
ikke er fastsatt en husleie kan det ikke gjøres fratrekk i begrensninger i tilskuddet på bakgrunn av gratis
husleie.
Tilskuddssatsen skulle ha vært fastsatt innen 31.10. i året før tilskuddsåret. Her har kommunen ikke
overholdt sin plikt.
Beregnet tilskuddssats basert på gjennomsnittlig driftstilskudd i ordinær kommunal barnehage pr plass er
beregnet til:
Heltidsplass
Tilskuddsats drift, 0-2 år
Tilskuddsats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd

Beløp
206 064
98 649
8 600

Rådmannens innstilling:
1. Med bakgrunn i barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til privat barnehage
fastsettes tilskuddssatsen for 2017 slik:
Heltidsplass
Tilskuddsats drift, 0-2 år
Tilskuddsats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd

Kommunal
barnehage
206 064
98 649
8 600

Ikke – kommunal
barnehage
206 064
98 649
8 600

2. Det fastsettes en markedsverdi for husleie til Trollskogen barnehage for beregning av indirekte
kostnader for fremtidige tilskudd til Trollskogen barnehage.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

