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. . . Klage vedrørende kommunalt blskudd tIl Jernhagen, Lykkehten og 

Raketten barnehage for 2011 - Stadfesting av vedtak 

Vi viser til klage fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) dat. 17.06.11 vedrørende 
tildeling av kommunalt driftslil skudd for 20 Il . Klagen ble oversendt Fylkesmannen fra 
Eigersund kommune ved brev dat22.07.11 . 

Sakens bakgrunn 
Eigersund kommune har mottatt klager fra i ah 10 barnehager. Denne klagen gjelder 3 
barnehager rcprcsentcn ved PBl - Jemhagen. Lykke lilcn og Raketten barnehage. Kommunen 
har dels behandlet klagene under elt og dels besvart konkrete spØrsIn I som gjelder den 
enkelte barnehage. 

Jcmhagen barnehage klaget opprinnelig i brev dat.03.0S. II. og klagen ble oversendt 
Fylkesmannen 30.05. 11 . Denne klagen er senere blitt inkludert i klugebrevet fra PBL dat. 
17.06. 11 . Raketten barnehage ba i brev Lil kommu nen dat. 29.04.1 I om mer dokumentasjon 
knyttet Lil kommunens kosLnader i egne barnehager. Blan t an net ble del bedt om oversikt over 
barnegruppene, antall ansaue. og en redegjørelse for reduserte kostnader i forhold Lil 
regnskapet for 201 O. både for ordinære kosLnader Li l drift og for kostmtder til styrket 
barnehagetilbud. P. samme m. te ba Lykkelitcn barnehage i brev dat. 05 .05. 11 om nærmere 
begrunnelse for kommunens ved tak. og euerspune samme type dokumentasjon som Rakenen 
barnehage. 

Disse forholdene gav Eigersund Lilbakemelding på i brev til barnehagene. begge dat. 
30.05. 11 . Her ble det blant annet vist Lil at det ikke cr vedlall reduksjoner knyuet opp mOL 
barnehagedrift i Eigersund kommu ne for 201 1. Det vises ogs. til at overs ikt over 
barnegruppene og antall ansattel årsverk pr. barnehage ble oversendt allerede i forbindelse 
med vedlak om lilskudd for 20 1 I. Del påpekesogs. al forhold kny"ellil funksjon 211 (Iillak 
for barn med nedsatt funksjonsevne) ikke er med i beregningen av driftstilskudd for 201 I. 
men omfattes av egne ordninger. Vi viser for øvrig til kommunens klagebehandling. 

Klagens innhold 

For Jernhagen barnehage har klagen i utgangspunktet vært basert p at tildelt Lilskudd er for 
lavl ti l at barnehagen skal kunne fortsette driflcn. Kommuncn har besvart klagelllllcd at en 
ikke ser at det har vært gjOrt feil i beregni ngene etl.er korrige ringen 15.04. 11 (som gjaldl alle 
barnehagene ). Videre vises det ti l den dialogen kommunen har mcd Jernhagen barnehage i 
forhold till ~ neopptak og videre dri ft. For øvrig gje lder argu mentasjonen i klagen fra PBL 
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også for Jernhagen barnehage, og vi oppfatter det slik at klagen for øvrig er besvart av 
kommunen. Det tas ikke opp andre momenter i forhold til de vilkår som stilles i forskriften. 

Klagen ha PHL dat. 17.06.11 er felles for de tre barnehagene Jernhagen, Raketten og 
Lykkeliten. Det vises her til "grunnleggende avvik i nivået mellom hva kommunen har 
rapportert av kostnader i egne barnehager i 20 l O og hva det legges opp til i 20 Il." 
Regnskapet (Kostra) for 2010 viser i sum kr. 26 275 000 for funksjon 201 og 221. Budsjettet 
for 20 Il viser en tilsvarende kostnad på kr. 19767607. PBL mener kommunen fortsatt ikke 
har redegjort for hvilke kostnader i regnskapet (6,5 millioner + lønn- og prisvekst) som man 
ikke vil finne i budsjettet, samt hvorfor. 

Vi viser for øvrig til klagene i sin helhet. 

Rettslig grunnlag 
Barnehageloven § 14 bestemmer at godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til 
offentlige tilskudd. 

Forskrift om likeverdig behnndling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager § 2 definerer kommunens ansvar for å sørge for likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ordinær drift. Her presiseres også kommunens plikt til il dokumentere at 
tildelingen skjer i samsvar med forskriften. 

Forskriften § 3 regulerer hvilke kostnader i den ikke-kommunale barnehagen det kommunale 
tilskuddet til ordinær drift skal dekke. Kostnader til ordinær drift omfatter dritiskostnader, 
kapitalkostnader og administrasjonskostnader. Bestemmelsens annet ledd pålegger kommunene å 
gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet utgjør minst 88 prosent 191 prosent fra 
l.august 20 Il) av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i tilskudd. 
Bestemmelsens fjerde ledd definerer maksimumsgrensen for kommunens plikt. 

Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i 
tilsvarende kommunale barnehager. Kommunen skal fastsette tilskuddsatser til driftskostnader per 
heltidsplass. For hver kategori av barnehager (ordinær, åpen bhg., familebhg.l skal det settes en 
sats for barn over tre år. og en sats for barn under tre år. Dette fremgår av forskriften § 4 første og 
annet ledd. Tilskudd til kapitalkostnader reguleres av forskriften § 5. 

Kommunen har plikt til å dokumentere hvordan tilskuddsatsene er beregnet, og at tildeling for 
øvrig skjer i samsvar med forskriften. Kunnskapsdepartementer anbefaler at kommunen legger 
ved budsjettet for regnskapsfunksjonene 20 l og 221 i sin helhet som dokumentasjon. J tillegg bør 
alle poster som er trukket ut spesifikt begrunnes med bakgrunn i forskrift og rundskriv. 
Dokumentasjonskravet har sammenheng med de forvaltningsrettslige kravene til begrunnelse av 
vedtak. 

Vi viser for øvrig til kunnskapsdepartementets rundskIi v F-14/20 10, som definerer nærmere 
hvordan tilskuddet skal beregnes og dokumenteres. 

Fylkesmannen skal vurdere om Eigersund kommune har beregnet tilskuddet til Jernhagen, 
Lykkeliten og Raketten barnehage i samsvar med krav i lov og forsklift. 

Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen v'il besvare klagene samlet, i og med at de tema som fortsatt er omtvistet går 
frem av klagen fra PBL. 
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Saken dreier seg slik vi ser det om hvorvidt Eigersund kommune har oppfylt kravene til 
do kurncnlasjo n i forskrift o m likeverd ig behandl ing ved tildeling:lv offenllig til skudd til ikke· 
kommunale barnehager. Dette er igjen avgjørende i forhold til de ved tatte tiJskuddsal ser. 

I forbindelse med vedtak og kJage hnr Eigersund kommune oversendt budsj eu 201 I for 
rcgnsknpsfunk sjoncne 20 I og 22 1. Det er også vist utgifter som ikke er budsjeuen. men medtatt i 
beregningene. I td,d med forskriften skal del skje fradrag for tiltak knYllcll il styrket 
barnehagetilbud. Disse ta llene fremkommer også av dokumentasjonen. 

Videre har kommunen lagt ved regneark som vi ser beregning av oppholdstid 20 11 . totalt for 
kommunen og for hver enkelt kommunal barnehage. Antall årsverk i komm unens barnehager er 
gin ti l informasjon i forbindelse med klagen. Kommuncn dokulllcmerer beregningen av 
b:trnehagens andel av offentl ig finan siering i 20 10, i tråd med forsk riften § 3. I tillcgg til dcue har 
kommu nen lagl ved en utskrift fra økonomi systemet knyttet opp mot funksjon 20 I . som viser noe 
av rsaken ti l avvik mellom regnskap 20 l O og budsjell 20 Il . Denne antar vi også er lagt ved for li 
vise at en ikke uten videre kan samme nligne regnskapstall og budsjclI . 

Eigersund kommune har eller VM vurdering lagt ved den dokumcntasjon som kreves i.h.t 
fors kriften. Vi viser til det som er sagt om dokumentasjon ovenfor, under rensli g grunnlag. 
Regnskapet for 2010 er ikke relevant i forhold til gjeldende forskrift. selv om det kan gi e n 
indikasjon på mulige feil i forhold til budsjett 2011. Barnehagene. representert ved PBL. utfordrer 
slik vi ser det rea1ismcn i kommu nen budsjett. Fylkcsmannen m som utgangspunkt legge til 
grunn dct budsjcn som er vcdtau. En vurdering utover dene berører regelverk som det ligger 
utenfor Fylkcsmannens kompetanse håndheve i forbindelse med fore liggende klage. Regler om 
budsjettering følger av kommuneloven. og m vurderes etler denne. 

Vi vi l likevel pres isere ni komm unen har en generell plikt li l li be.gnlllne sine vedlakjf. 
fo rvaltni ngsloven §§ 24 og 25. Begru nnelsen skal selle panen i stand ti l forst vedtaket. Selv om 
forskriftens krav til dokumentasjon er basert på disse forvahn ingsreglene er det viklig al 
barnehagene får så konkrete svar p.." sine spørsmål som mulig. Selv om dokumentasjonsplikten 
her anses opprylt etter forskriften vil vi derfor anbefa le at kommunen besvarer spørsmålene fra 
PBL Iller konkret, og gjør rede for hvilke kos tnader i regnskapet man ikke vi l fi nne i budsjettet. 
samt hvorfor. Delte kan gjøres gjennom e n fullste ndig sammenstilling av regnskapslall20 10 
og budsjeua ll 20 11 , der hvert konkrete avvik forklares. 

Fylkesmannen faUer på denne bakgrunn følgende \'cdtnk: 

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om kommu nalt driftstilskudd for 20 Il . 

Vedtake t er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28. 

Med hilsen 
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