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Kommunestyret

Sak angående Lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til
private barnehager fra 2016
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager vedtas.
Gjøres gjeldende fra 01.01.2016.

Vedlegg:
Vedlegg:
Nytt vedlegg til Lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til private
barnehager fra 2016
Vedlegget endret 10.02.15 før behandling i kommunestyret.
Pkt. 5 med følgende tekst:
Det er barnehagens byggeår som er utgangspunktet for kapitaltilskudd. Dersom barnehagen er
bygd ut med utvidelse av barnehagen, får barnehagen delt kapitaltilskudd. Et med utgangspunkt
i barnehagens byggeår, og et for det året utvidelsen ble gjort med det antall barn utvidelsen
tilsier.
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-10-09-1166

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger.
Ny forskrift 2015-10-09-1166, Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, gir
kommunen nye retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager. Se vedlegg.

Den nye finansieringsordningen fra 1.januar 2016 for private barnehager tar fremdeles
utgangspunkt i at tilskuddet skal baseres på utgiftene i den enkelte kommune. Kommunens
regnskapstall for 2 år tilbake skal brukes som grunnlag for beregningen for private barnehagers
driftsbudsjett. For tilskuddsåret 2016 er det kommuneregnskapet for 2014 som skal brukes.
Driftstilskudd.
Det er telling pr.15.12. som skal legge grunnlaget for utmåling av tilskudd til private
barnehager. Kommunen kan bestemme at det skal være flere telletidspunkter i løpet av året.
§ 12 i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Rapportering av barn i private barnehager
Eier av private barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og
oppholdstid i barnehagen per 15. desember. Kommunen skal bruke de private barnehagenes
rapportering fra året før tilskuddsåret i utregningen av tilskuddet til de private barnehagene.
Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om
antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal
til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før
tilskuddsåret begynner.
De private barnehagene skal rapportere til kommunen om store aktivitetsendringer i
barnehagen. Kommunen skal i disse tilfellene beregne tilskuddet til de private barnehagene på
nytt.
Kommunen kan ikke bestemme hva som er store aktivitetsendringer fordi dette må bestemmes
ut fra hvert enkelt tilfelle og hvor stor barnehagen er.(Rundskriv Udir -7-2014)
UDIR 30.01.2015: Tildeling av tilskudd i oppsigelsestiden. Forskrift om tilskudd §7.
«Hvis barnet i stedet begynner i en annen barnehage før oppsigelsestiden i den forrige
barnehagen har utløpt, mener direktoratet at den forrige barnehagen ikke lenger har krav på
tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk sluttet. Den
nye barnehagen får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet
faktisk har begynt i barnehagen.»
Barnet skal ha takket ja til plass og benytter plassen før tilskudd kan utbetales.
UDIR 30.01.15:
«Dersom barnet benytter seg av plassen har den private barnehagen krav på tilskudd. Hvis
foreldrene har sagt opp barnehageplassen og barnet benytter plassen i oppsigelsestiden, har
barnehagen rett på tilskudd i oppsigelsestiden. Barnehagen vil ha rett på tilskudd for barnet
fram til første rapporteringstidspunkt etter at barnet har sluttet.»
Pensjonsutgifter
Kommunens pensjonsutgifter skal ikke være med i beregningen av driftstilskuddet til private
barnehager. Istedenfor skal kommunen legge på et prosentpåslag på tretten prosent av brutto
lønnsutgifter i kommunens egne ordinære barnehager.
Pensjonspåslaget på tretten prosent innebærer at omtrent 90 prosent av de private ordinære
barnehagene får dekket sine pensjonsutgifter. Det er imidlertid noen barnehager som har så høye
pensjonsutgifter at pensjonspåslaget langt fra dekker barnehagens pensjonsutgifter. Disse
barnehagene kan søke til kommunen om å få dekket sine pensjonsutgifter.
Kapitaltilskudd

Kapitaltilskuddet skal beregnes etter barnehagens byggeår.

Vurdering:
Lokale retningslinjer
Driftstilskudd
I retningslinjene for 2015 er det bestemt at Stjørdal kommune skal ha 4 telledatoer i løpet av
året. De telledatoene er foreslått ut fra utbetaling av tilskudd kvartalsvis til private barnehager.
I 2015 har det vært endring på ett barn i hel plass som har vært utslagsgivende for mertilskudd
eller redusering til den enkelte barnehagen. Dette gjør det svært sårbart for den enkelte
barnehage. Hensikten med lokale retningslinjer er at det skal bli mer forutsigbart og lette
saksgangen i tilskuddsordningen til private barnehager og lette administrasjonen for arbeid.
Fire telletidspunkter videreføres.15.12.,15.03,15.06 og 15.09. For de private barnehagene vil
dette si at de vil få tildelt tilskudd for barn som fyller 3 år i løpet av høsten som barn under 3 år i
8,5 måned, januar til og med 15.september. Kommunen skal utbetale småbarnstilskudd i 7
måneder for de som blir 3 år i løpet av høsten. ( §12 a Barn som fyller tre år i regnskapsåret
regnes som under tre år i regnskapsårets sju første måneder, og over tre år i årets fem siste
måneder).
De vil også få for samme antall barn fram til 15.09., selv om barnegruppa endrer seg og det blir
flere småbarn fra 15.08. Dette vil gi gevinst i noen barnehager, men ikke i andre. Dersom det er
store aktivitetsendringer skal barnehagen gi melding til kommunen. (§7 Opplysningsplikt).
Forslag:
I retningslinjene for 2016 foreslår Rådmannen at 2 barn i merinntak/reduksjon ved telletidspunkt
i 100 % plass, blir utslagsgivende for ordinære private barnehager. Det må tas hensyn til om
barnet er over eller under 3 år. Det må sees på hele barnegruppa for omregning av tilskudd.
For familiebarnehage foreslår Rådmannen at et barn i merinntak/reduksjon ved telletidspunkt i
100 % plass blir utslagsgivende for mer eller mindre tilskudd i barnehager som har åpningstid 5
dager pr. uke.
Noen familiebarnehager i Stjørdal har åpent 4 dager for uka, for disse barnehagene blir 80 % =
hel plass. I disse barnehagene blir en endring i 80 % (4dager for uka), den endringen som skal til
for at tilskuddet skal endres.
Det gis tilskudd for barn inntil nytt telletidspunkt. Det gis ikke tilskudd til barn mellom
telletidspunktene ut fra denne bestemmelsen.
Dersom det er større endringer kommer pkt. om «store aktivitetsendringer» i § 7 i Forskrift om
tilskudd til private barnehager, til anvendelse og det skal gis melding til kommunen i slike
tilfeller.
Pensjonstilskudd
Pensjonstilskuddet for private barnehager er 13 % for private barnehager i 2016. Stjørdal
kommune har ingen kommunale familiebarnehager, og legger derfor nasjonal sats til grunn for
pensjonstilskudd til familiebarnehager.
Vurdering:

Forskriften er tydelig på hvilke retningslinjer som skal følges.
Konklusjon: Stjørdal kommune følger retningslinjer i Forskrift for tildeling av tilskudd til
private barnehager.

Kapitaltilskudd
Kapitaltilskudd skal beregnes for barnehagens byggeår.
Vurdering:
Det kan være tvil om det er barnehagens byggeår som menes, eller om det er barnehagens
etableringsår som skal legges til grunn for tilskuddet.
Etter konsultasjon med fylkesmannen ble det understreket at det er barnehagelokalenes eksakte
byggeår som skal legges til grunn og at man ikke skal ta hensyn til barnehagens investeringer ut
over dette.
Konklusjon:
Stjørdal kommune gir kapitaltilskudd til ordinære private barnehager ut fra byggeår.

