SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG
ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER
Formannskapet behandlet saken den 30.10.2017, saksnr. 122/17
Behandling:
Ordfører (Ap) redegjorde stilte spørsmål ved sin habilitet, jf. fvl. § 6.2, og fratrådte ved
vurderingen av dette.
Varaordfører Knutsen (KrF) overtok møteledelsen.
10 representanter til stede.
Knutsen foreslo at Nilsen ble erklært inhabil.
Nilsen enstemmig erklært inhabil, jf. fvl. § 6.2.
Jordåen (V) tiltrådte. 11 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for likeverdig økonomisk behandling av
private barnehager. Retningslinjene gjelder fra og med 01.01.2018.
Rapportering og telling av barn, vedtak og utbetalinger
1. Alle barnehager skal fortløpende registrere endringer i forhold til barn og oppholdstid i
kommunens barnehageopptaks-system.
i.
Både barn som begynner, barn som slutter og endringer av oppholdstid skal
rapporteres.
2. Barn i både kommunale og private barnehager telles 2 ganger pr. år: 15. desember (året før
tilskuddsåret) og 15. august i tilskuddsåret..
i.
I 2018 skal 1. januar legges inn som en 3. telledato i tillegg til 15. desember og 15.
august.
3. Vedtak basert på telling 15. desember fattes innen 2 uker etter at frist for registrering i
Basil går ut, mens vedtak ved telling 15. august skal fattes innen 2 uker fra telledato.
i.
Alle private barnehager vil få minst to vedtak pr. år. Et basert på telling 15.
desember og et basert på telling ved høstsemesterets oppstart 15. august.
ii.
Telling 15. desember gjelder for perioden januar til 15. august.
iii.
Telling 15. august gjelder for perioden 16. august til og med desember.
4. Alle vedtak skal inneholde en utbetalingsplan. Utbetalinger vil alltid skje forskuddsvis i
tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

i.

I tilfelle den private barnehagen har fått for mye utbetalt, skal tilskudd
tilbakebetales innen 30 dager fra vedtakstidspunkt.

Satser og pensjon
5. Driftstilskudd: Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i
året før tilskuddsåret. Hva som inngår i kommunens beregning av satser reguleres av
forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
6. Kapitaltilskudd: Kommunens tilskudd til kapitalkostnader er basert på nasjonale satser.
Private barnehager etablerte før 2016 har fått byggeår som inngår i beregningen fastsatt i
beregningene for tilskudd 2016.
7. Familiebarnehager og åpne barnehager: Tilskudd til familiebarnehager og åpne
barnehager er basert på nasjonale satser.
8. Pensjon
i.
Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir
dekket gjennom påslaget, har etter søknad krav på å få dekket pensjonsutgiftene.
Pensjonsavtalen må være inngått før 1. januar 2015.
ii.
Gjennomsnittlige pensjonsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager utgjør en
øvre grense for hva kommunen er forpliktet til å dekke. Grunnlaget for
beregningen er regnskapsførte pensjonsutgifter i de private barnehagene og
kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.
iii.
For å evaluere barnehagenes pensjonskostnader, bruker kommunen regnskapstall
fra Basil.
i. Krav om dekning av høye pensjonskostnader må fremmes før utgangen av
det tilskuddsåret søknaden gjelder.
Annet
9. Eventuelle særskilte søknader om tilskudd ut over det nivået tilskuddsmodellen tilsier,
delegeres til formannskapet.
10. Ordningen med eksisterende samarbeidsgruppe bestående av representanter for
administrasjonen i kommunen og tre representanter fra private barnehager videreføres.
i.
Representanter fra private barnehager velges av barnehagene.

