Svar på oversendelsesforslag til Formannskapet vedr. Karmøy kommunes barnehagesatser,
sammenlignet med de omkringliggende kommunene til Karmøy.
Spørsmål 1
Svar: Karmøy kommune følger «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» og beregner
tilskudd til private barnehager på grunnlag av kommunens regnskap for de kommunale barnehagene
to år tilbake i tid. Kommunen følger også «Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager»,
som er utarbeidet av KS og PBL i fellesskap.
Vedtak om barnehagesatser fattes innen 31.oktober i året før tilskuddsåret, i tråd med forskriften
som nevnt over § 9. De kommunale barnehagesatsene for små barn /store barn (pr. barn) er
beregnet til å være henholdsvis kr 193.521,- / 92.174,- for inneværende år (etter oppjustering av
satsene i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 4/20).
Det er i februar-20 gjort en sammenligning av kommunens barnehagesatser med nærliggende
kommuners tilsvarende satser for små/store barn for inneværende år.
Haugesund kommune: kr 210.932 / kr 100.475 (bruker samme beregningsmodell som Karmøy)
Sveio kommune:
kr 207.553 / kr 98.880 (bruker KS/Pbl sin beregningsmodell)
Tysvær kommune:
kr 217.478 / kr 103.946 (bruker KS/Pbl sin beregningsmodell)
Den største forklaringen på forskjellen i størrelsen på tilskuddssatsene som nevnt over gjelder
Karmøy kommunes praktisering av hvordan treåringene arealmessig ble talt våren 2018 (perioden
01.01.18 – 14.08.18), noe som gjorde at kommunen fikk økt antall barn i de kommunale
barnehagene som igjen gir en reduksjon i satsen. Disse forholdene har vært påklagd av PBL til
fylkesmannen, men kommunen fikk medhold i sin praksis.
I tråd med krav om effektiv tjenestedrift, har kommunen gjennom årenes løp langt på vei realisert de
muligheter og innsparingspotensial som har forekommet i til enhver tid gjeldende regelverk med
tanke på tilskuddssats. Rådmannen mener at innføring av bemanningsnorm og
Kunnskapsdepartementets presisering av hvordan treåringer skal telles, med stor sannsynlighet vil
bidra til at vi vil se jevnere kommunale barnehagesatser i årene fremover. Det er også overveiende
sannsynlig at økning i tilskuddssatsene fra 2020 til 2021 vil være høyere i Karmøy enn i våre
nærliggende kommuner.
Spørsmål 2
Dersom en legger gjennomsnittet av nabokommunenes satser, kr 211.987,- (små barn) / kr 101.100
(store barn), inn i vår beregningsmodell for tilskudd, vil det utgjøre kr 22,4 mill i økte tilskudd til
private barnehager for 2020.
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