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Saksopplysninger:
Kommunes tilskudd til private barnehager er regulert av barnehageloven §14 og forskrift om tildeling av
tilskudd til privat barnehager. Regelverket er i hovedsak slik:
Ikke-kommunale barnehager skal få tilskudd tilsvarende det kommunale barnehageplasser koster
kommunen, korrigert for ulik sats for pensjon. Tilskuddssatsen fremkommer som en følge av en
kommunal selvkostkalkyle basert på de faktiske driftsutgifter i egne ordinære barnehager fra to år før
tilskudds året, justert for lønns- og prisvekst i to år. Faktiske kostnader i de ikke-kommunale barnehagene
har ikke betydning.
Tilskuddet består av driftstilskudd og et kapitaltilskudd.
Har ikke kommune selv ordinære barnehager i drift, skal det brukes satser fastsatt av staten.
Satsen til kapitaltilskudd fastsettes av staten.
Det skal beregnes separate tilskuddssats for store barn (over 3 år) og små barn (under 3 år).
Kapitaltilskuddet skal utbetales med samme sats for alle barn.
Tilskuddssatsen skal vedtas innen 31.oktober i året før tilskudds året.
Driftstilskuddet i tilskudds året beregnes slik:
Antall barn over og under 3 år ganget med satsene som er beregnet. Har man flere telledatoer er
tilskuddsbeløpet avhending av dette.
Vurdering:
Kommunestyret har i sitt vedtak i sak 11/7 satt telledatoer for barn i barnehager i Balsfjord kommune til
15. desember og 15. august. Telling pr 15. desember i året før tilskudds året gir grunnlag for utbetaling av
tilskudd i året 7 første måneder og telling pr 15. august i tilskudds året gir grunnlag for utbetaling av
tilskudd i årets 5 siste måneder.
I henhold til forskrift om tildeling av tilskudd til privat barnehage, jf. § 11, skal kommune i henhold i
beregningen av tilskuddet til den private barnehagen trekke fra et beløp, tilsvarende det andre offentlige
tilskudd og indirekte offentlig økonomisk støtte, dekker av barnehagens drifts-, og
administrasjonsutgifter, og kapitalkostnader.

Indirekte økonomisk støtte kan for eksempel være at barnehagen får gratis lokaler eller lokaler med
husleie under markedsleie av kommunen.
Kommunen har ikke tidligere trukket fra gratis lokaler i beregningen av tilskuddet. Det som har vært
trukket fra er årlige avskrivningskostnader, renter på restverdien og årlig forsikringspremie.
I sak 8/17 vedtok kommunestyret at det skulle fastsettelses en markedsverdi for husleien til Trollskogen
barnehage for beregning av indirekte kostnader for fremtidige tilskudd til Trollskogen barnehage.
I vurderingen av markedsverdien for husleie har man benyttet intern kompetanse. I vurderingen har man
sett på leiepriser i området, bygget alder, slitasje og bruksområde. Leieprisene i området varierer stort fra
kr 338 til kr 980 pr kvadratmeter. Med slike forskjeller i leieprisen vil en husleie variere fra kr 170 690 til
kr 494 900.
Tabellen under viser alternative kvm priser og husleiebeløp.
pris pr kvm
300
350
400
450
500
600
700

areal
505
505
505
505
505
505
505

"husleie"
151500
176750
202000
227250
252500
303000
353500

Ut i fra byggets alder, slitasje, bruksområde samt at Trollskogen dekker vedlikeholdet selv, ansees en
markedspris pr kvm til å være kr 400. Årlig husleie vil utgjøre kr 202 000,-.
Det er ingen plikt at tilskuddssatsen eller tilskuddsbeløpet skal politisk behandles. Det er opp til
kommunen selv å bestemme. Beregnet tilskuddsbeløp vil naturlignok være en del av budsjettarbeidet
hvert år som blir behandlet politisk.
Vedtak om satser for tilskudd og vedtak om tilskuddsbeløp er f.o.m 2016 enkeltvedtak ifølge
forvaltningsloven, med klagerett. Klageinstans er Fylkesmannen. At tilskuddssatsen og tilskuddsbeløpet
har vært til politisk behandling i kommunen handler om sedvane. Dette er ifølge regelverket ikke
nødvendig lengre, da regelverket styrer beregningene.
Med utgangspunkt i kommuneregnskapet 2016 for funksjon 201 og 221, justert for pensjonskostnader,
lønns- og prisvekst er tilskuddssatsen for 2018 som følgende:
Heltidsplass
Tilskuddssats drift, 0-2 år
Tilskuddssats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd

Rådmannens innstilling:

Kommunal
barnehage
226 313
109 769

Ikke – kommunal
barnehage
226 313
109 769
9 200



Med bakgrunn i barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til privat barnehage
fastsettes tilskuddssatsen for 2018 slik:
Heltidsplass
Tilskuddssats drift, 0-2r
Tilskuddssats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd

Kommunal
barnehage
226 313
109 769

Ikke – kommunal
barnehage
226 313
109 769
9 200



I tillegg til dagens ordning med fratrekk i tilskuddsbeløpet av årlig avskrivinger, renter av
restverdi og årlig forsikringspremie gjøres det også fratrekk av verdien av gratis husleie. Verdien
av gratis husleie prisjusteres årlig.



Da regelverket er styrende for beregningene for tilskuddssatser og tilskuddsbeløp, gis rådmannen
myndighet til å følge opp dette administrativt for fremtidige beregninger. Dette gjøres etter enhver
tid gjeldende regelverk.

Behandling i Formannskapet - 16.11.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 16.11.2017:


Med bakgrunn i barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til privat barnehage
fastsettes tilskuddssatsen for 2018 slik:
Heltidsplass
Tilskuddssats drift, 0-2r
Tilskuddssats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd

Kommunal
barnehage
226 313
109 769

Ikke – kommunal
barnehage
226 313
109 769
9 200



I tillegg til dagens ordning med fratrekk i tilskuddsbeløpet av årlig avskrivinger, renter av
restverdi og årlig forsikringspremie gjøres det også fratrekk av verdien av gratis husleie. Verdien
av gratis husleie prisjusteres årlig.



Da regelverket er styrende for beregningene for tilskuddssatser og tilskuddsbeløp, gis rådmannen
myndighet til å følge opp dette administrativt for fremtidige beregninger. Dette gjøres etter enhver
tid gjeldende regelverk.

Behandling i Kommunestyret - 06.12.2017:
Tilrådning fra formannskapet enstemmig vedtatt
Vedtak fra Kommunestyret - 06.12.2017:


Med bakgrunn i barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til privat
barnehage fastsettes tilskuddssatsen for 2018 slik:
Heltidsplass
Tilskuddssats drift, 0-2r
Tilskuddssats drift, 3-6 år
Kapitaltilskudd

Kommunal
barnehage
226 313
109 769

Ikke – kommunal
barnehage
226 313
109 769
9 200



I tillegg til dagens ordning med fratrekk i tilskuddsbeløpet av årlig avskrivinger, renter av
restverdi og årlig forsikringspremie gjøres det også fratrekk av verdien av gratis husleie.
Verdien av gratis husleie prisjusteres årlig.



Da regelverket er styrende for beregningene for tilskuddssatser og tilskuddsbeløp, gis
rådmannen myndighet til å følge opp dette administrativt for fremtidige beregninger. Dette
gjøres etter enhver tid gjeldende regelverk.

Rett utskrift
Mette Toftaker
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