Trysil kommune

Saksframlegg
Dato:
Referanse:
Arkiv:
Vår saksbehandler:

16.05.2018
10317/2018
223
Berit Helen Haget

Trysil friluftsbarnehage - kommunalt driftstilskudd
Saksnr

Utvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

Saksdokumenter vedlagt:
Vedlegg:
1 Lokale retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trysil
Øvrige saksdokumenter:
 Søknad om godkjenning av Trysil friluftsbarnehage
 Barnehageloven
Rådmannens innstilling:
1. Det gis kommunalt tilskudd til Trysil friluftsbarnehage under forbehold om at virksomheten
godkjennes som barnehage
2. Det gis kommunalt tilskudd etter «Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale
barnehager i Trysil»
3. Tilskuddet gis med barnehageoppstart i løpet av høsten 2018
4. Med oppstart i august 2018 får ramme 240-Barnehagene behov for en tilleggsbevilgning på inntil
kr. 190 000. Dette meldes inn i andre tertialrapport når endelig beløp er kjent.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
Styret for Trysil friluftsbarnehage har søkt om godkjenning for barnehagedrift i Plassen.
I samtaler og møter med representanter fra styret framgår bl.a. at barnehagedrift forutsetter kommunalt
tilskudd.
Ut fra barnehagelovens § 14 må virksomheten godkjennes som barnehage før det eventuelt gis
kommunalt tilskudd. Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trysil
(fastsatt av kommunestyret i sak 17/64) fastslår at søknader om tilskudd til nye barnehager skal
behandles politisk.
Vurdering om godkjenning av barnehage pågår som en egen administrativ prosess, jfr. kommunens
delegeringsreglement. I en godkjenning vil det bl.a. framgå hvor mange plasser barnehagen godkjennes
for og for hvilken aldersgruppe. Antall barn og alderssammensetningen av barnegruppen vil påvirke
størrelsen på tilskuddet.
Trysil friluftsbarnehage søker om godkjenning for inntil 18 plasser. Ut fra kjente søkertall vil ikke disse
plassene fylles barnehageåret 2018/2019. Med utgangspunkt i søkertallene vil et kommunalt tilskudd for
høsthalvåret tilsvare ca kr 490 000. Helårsvirkning i 2019: ca kr 1 280 000. Beregningen er gjort ut fra
tilskuddssatser for 2018.
Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd til privat barnehage som godkjennes etter at rammefinansiering
ble iverksatt, jfr. Barnehageloven § 14. Dersom Trysil kommune ønsker å gi et tilskudd til Trysil
friluftsbarnehage må gis ut fra samme tilskuddssatser som til de øvrige ordinære private barnehager i
Trysil.

Vurdering
Til tross for økonomiske utfordringer oppfatter rådmannen at det er politisk vilje til å gi kommunalt
tilskudd til en ny privat barnehage.
Det er budsjetterte midler for en barnehage i Søre Trysil høsthalvåret 2018. Under forutsetning av at det
blir kun en barnehage i Søre Trysil vil det likevel være behov for en tilleggsbevilgning på inntil kr 190 000
dersom det skal innvilges tilskudd til Trysil friluftsbarnehage. Årsaken til dette er bl.a. endring i antall
barn/barnegruppas alderssammensetning.
Oppvekstsektoren har ikke rom for å dekke denne kostnaden innen vedtatte budsjettramme. Beløpet vil
bli lagt fram i 2. tertialrapport når det endelige beløpet er kjent.

Konklusjon
Det gis kommunalt tilskudd til Trysil friluftsbarnehage under forbehold om at virksomheten godkjennes
som barnehage. Tilskuddet gis med oppstart i løpet av høsten 2018 og ut fra «Lokale retningslinjer for
tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trysil». Med oppstart i løpet av høsthalvåret 2018 vil
det være behov for at ramme 240-Barnehagene får en tilleggsbevilgning på inntil kr 190 000,- da
oppvekstsektoren ikke har rom for å dekke inn dette beløpet innen vedtatt budsjettramme for 2018.
Beløpet for tilleggsbevilgningen vil bli lagt fram i 2. tertialrapport når det endelige beløpet er kjent.

