Avdeling barnehage

Orienteringssak
Til:
Kopi til:
Saksbehandler:
Vår referanse:
Dato:

Gjertrud Bakkevig
20/27609- 1 / FA-A10
26.08.2020

SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD
Fjellstemmen og Steinsfjellet barnehager søker om ekstra tilskudd på grunn av utfordrende
økonomisk stilling.

Bakgrunn
Fjellstemmen barnehage har i 2019 gått med et underskudd på 326 770 kroner, og budsjetterer i
2020 med et underskudd på 250 000 kroner. På bakgrunn av dette søker barnehagen Haugesund
kommune om ekstra tilskudd for å sikre videre drift.
Fjellstemmen barnehage er en privat foreldreeiet barnehage med 52 barn i alderen 0 – 5 år fordelt
på 4 avdelinger. Barnehagen følger bemannings- og pedagognorm, og barnehagen har på
søknadstidspunktet full kapasitet (ingen ledige plasser).
Barnehagen ligger i søre bydel i et etablert boligområde av kommunen hvor det for tiden er god
kapasitet på ledige barnehageplasser (totalt ledig kapasitet 205 enheter over 3 år), og hvor det ifølge
SSB sine prognoser er ventet en liten økning i befolkningsvekst (94 barn før 2030).

Steinsfjellet barnehage har i 2019 gått med et underskudd på 231 000 kroner, og budsjetterer i 2020
med et underskudd på 250 000 kroner. På bakgrunn av dette søker barnehagen Haugesund
kommune om ekstra tilskudd for å sikre videre drift.
Steinsfjellet barnehage er en privat foreldreeiet barnehage med 63 barn i alderen 0 – 5 år fordelt på
4 avdelinger. Barnehagen følger bemannings- og pedagognorm med 3 ansatte på 18 barn over 3 år
og 4 ansatte på 12 barn under 3 år.
Barnehagen har ledig kapasitet på 25 enheter over 3 år. Barnehagen ble bygget i 2004 og ligger i
østre bydel.
Steinsfjellet barnehage ligger i et område av kommunen hvor det for tiden er god kapasitet på ledige
barnehageplasser (totalt ledig kapasitet 187 enheter over 3 år), og hvor det ifølge SSB sine prognoser
kun er ventet en svak økning i befolkningsvekst (60 barn før 2030).

Haugesund kommune har flere barnehager, både private og kommunale, med ledig kapasitet.
Haugesund kommune skal ifølge barnehageloven § 14 første ledd yte tilskudd til ordinær drift av alle
godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om
godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.
I følge forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3 første ledd skal kommunen gi
driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra
gjennomsnittelige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager,
fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter.
Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.
Fjellstemmen og Steinsfjellet barnehager viser i sine søknader til at kommunen står fritt til å yte
ekstra tilskudd i tillegg til den forpliktelse som fremgår av forskriften. Kommunen anser at å yte
ekstra tilskudd fortrinnsvis er knyttet opp mot store aktivitetsendringer i barnehagen, for eksempel
opprettelse eller nedleggelse av avdeling/gruppe. Dette er ikke situasjonen i noen av barnehagene.
Totalt har Haugesund kommune hatt en nedgang i antall barnehagesøknader de siste årene.
Søknadene viser størst etterspørsel etter barnehageplass i sentrumsnære områder. Dette samsvarer
med kommuneplanens samfunnsdel hvor en vil møte utfordringene frem mot 2030 med å utvikle en
tettere og mer kompakt by.
Haugesund kommune har besluttet å utbetale et forskudd til alle barnehager grunnet den spesielle
situasjonen samfunnet befinner seg i i 2020.

Kommunedirektørens konklusjon
På bakgrunn av at barnehagene vil få forskuttert ekstra tilskudd, og at barnehagene ikke ligger i et
område med dårlig kapasitet, avslås søknaden om ekstra tilskudd.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
 Barnehageloven
 Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
 Barnehagebruksplanen for Haugesund kommune
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