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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra gruppeleder i Fremskrittspartiet i Malvik 
angående kostnadsberegning av kommunale barnehager. Bakgrunnen for henvendelsen er 
at prognoser viser at halvparten av de private barnehagene i Norge enten vil gå i null eller 
med underskudd i 2021. Tendensen er den samme i Malvik. 
 
Finansiering av barnehageplasser  
Kommunene finansierer størsteparten (over 80 prosent) av utgiftene både til de kommunale 
og de private barnehagene. Omtrent 15 prosent av utgiftene til barnehagedrift dekkes av 
foreldrene, mens det offentlige og annen støtte fra kommunene eller eier utgjør en liten del 
av finansieringen til barnehager. I 2018 brukte kommunene i gjennomsnitt 124 200 kroner 
per barn med heltidsplass i barnehagen. 
 
I kommuner der det kun er private barnehager, fastsettes tilskuddet per barn ut i fra en 
nasjonal sats. I de fleste kommuner er det imidlertid både private og kommunalt drevne 
barnehager, slik som i Malvik. I disse tilfellene skal tilskuddet til de private barnehagene 
fastsettes ut i fra kostnadene kommunen har til drift av kommunens egne barnehager, regnet 
to år tilbake i tid. Det er derfor kommunens barnehagedrift for 2019 som legges til grunn for 
2021.  
 
Fra og med august 2018 ble det innført et bemanningskrav i barnehagene, noe som øker 
utgiftene til drift av barnehager. Ettersom det var regnskapet for 2018 som dannet grunnlaget 
for tilskudd i 2020, vil kostnadene knyttet til den nye bemanningsnormen først bli kompensert 
de private barnehagene fra august 2020. Dette har trolig ført til at en del private barnehager 
har slitt med å komme i overskudd.  
 
Henvendelsen til kontrollutvalget 
I henvendelsen som er kommet inn ber Fremskrittspartiet i Malvik kontrollutvalget om å 
foreta en full gjennomgang av kommunens beregning av kostnader i de kommunale 
barnehagene. I henvendelsen er følgende spørsmål satt opp:  
 

• Hvordan føres fellesutgifter i de kommunale barnehagene? (dvs. drifts- og 
vedlikeholdskostnader) 

• Hva er kostnaden til vikarer per barn i de kommunale barnehagene? 
• Hvordan beregnes husleien for de kommunale barnehagene?  
• Hvordan fører kommunen kapitalkostnader og avskrivninger i de kommunale 

barnehagene?  

Kontrollutvalget inviterer administrasjonen til utvalgsmøte for å forklare hvordan kommunen 
beregner kostnaden til kommunale barnehager. Utvalget ber også administrasjonen om å, så 



godt det lar seg gjøre, svare på spørsmålene som stilles i henvendelsen.  
 
Vurdering konklusjon 
Kontrollutvalget skal føre kontroll med hele den kommunale virksomheten. Utvalget bør 
skaffe seg informasjon om hvordan kommunen beregner kostnader til de kommunale 
barnehagene. Dette for å sikre at alle kommunens barnehager- både de kommunale og de 
private - får den overføringen, eller det tilskuddet de har krav på. Dette er et bidrag i å 
kontrollere at barnehagene i Malvik driftes forsvarlig.  
 
Når det gjelder å be kontrollutvalget foreta en full gjennomgang av kommunens 
kostnadsberegning, er dette ikke hensiktsmessig på nåværende tidspunkt. Kontrollutvalget 
bør alltid starte med å be administrasjonen om en orientering. Det er ikke noe som tilsier at 
kommunen ikke følger forskrift om tilskudd til private barnehager.  
 
Skulle det derimot komme frem opplysninger i orienteringen som tyder på noe annet, kan 
kontrollutvalget vurdere om de vil gå videre med saken og eventuelt be revisjonen om en 
undersøkelse. Hvis ikke kan kontrollutvalget ta administrasjonens redegjørelse til orientering. 
 
 


