Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Stjørdal kommune legger snittkostnaden for alle pensjonspremier til grunn for beregning av
pensjonskostnader i forbindelse med tilskudd til ikke – kommunale barnehager. Dette er i
samsvar med rundskriv F-05/2011 fra KUD(Kunnskapsdepartement) og brev fra KUD til
Private barnehagers landsforbund (PBL) datert 15.02.2012.
KUD sier: Beregningen av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal baseres på
kommunens pensjonspremier, inkludert reguleringspremier. Årlig bruk av premiefond skal
trekkes fra. Det skal ikke korrigeres for premieavvik eller amorteringskostnader, verken i dag
eller fremover.
Denne fremgangsmåten benyttes av alle kommuner i Nord Trøndelag.
Oppslag i Kommunal Rapport 06.02.14 viser til Sarpsborg kommune som i 2012 og 2013 har
redusert tilskuddet til de private barnehagene med til sammen 16,6 mill. kroner de to siste årene.
De har fått KLP til å beregne pensjonspremien til de ansatte som faktisk tilhører
barnehagesektoren i kommunen og ettersom nivået til disse er lavere enn gjennomsnitt i
kommunen, er dette gjennomført med besparelse.
Malvik kommune har gjort samme beregning for 2012 og redusert tilskuddet til private
barnehager med ca 2 mill. Malvik kommune gjennomfører likevel ikke dette i år, da det er
usikkert om det vil gi noe utslag. Melhus kommune beregner pensjon på samme måte som
Sarpsborg gjør og har klagesak fra PBL gående angående dette.
Å beregne pensjonsutgifter for barnehageansatte er arbeidskrevende fordi det må tas ut lister
over alle ansatte i barnehagene i 2013, samt AFP-pensjonister og alderspensjonister. Deretter må
KLP få listene og regne ut den korrekte KLP kostnaden for 2013 på grunnlag av oppsettet.
Deretter må man ompostere avviket til annen funksjon, slik at man sitter igjen med en reell
kostnad i korrigert regnskap for 2013.
Stjørdal kommune vurderer om dette kan gjennomføres i forbindelse med regnskapsavslutning
2013. En slik gjennomgang kan medføre at tilskudd til private ordinære barnehager blir redusert,
men faktisk pensjonskostnader kan også gi motsatt utslag. Stjørdal kommune er i dialog med
KomRev for sjekking av lovligheten i forbindelse med evt. omlegging av prinsippendring for
regnskap 2013.

