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OFFENTLIG DRIFTSTILSKUDD 2020 - PRIVATE BARNEHAGER,
GAHKKORCORRU BARNEHAGE
Vedtak:
Gahkkorcorru barnehage tildeles kr 5 337 169,56 i offentlig tilskudd for perioden 01.01.
– 31.12.20.
Tilskudd pr. mnd. kr 444 764,13
Utbetaling til konto: 7575 056 3937
Bakgrunn for vedtak:
Barnehageloven § 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale
barnehager
Kommunen skal 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.
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at
barnehagesektoren er rammefinansiert.
Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf første og andre ledd, skal behandles
likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi
forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.
Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal
motta tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen
fatter endelig vedtak om tilskudd
Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen.
Begrunnelse for vedtak:
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager med ikrafttredelse 01.01.16
______________________________________________________________________________
Postadresse:
Bredbuktnesveien 6
9520 Kautokeino
E-post: e-post@kautokeino.kommune.no

Telefon:
78 48 71 00
www.kautokeino.kommune.no

Bank:
4740 05 01129
Org.nr.
945 475 056

Side 2 av 2

§ 1 Vedtak om kommunalt tilskudd
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager med ikrafttredelse 1.1.2016, ligger
til grunn for Kautokeino kommunes beregning av tilskudd for 2020.
§ 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt
Beregningsgrunnlaget for satser er sendt ut via e-post til den enkelte barnehage
sammen med vedtak på satser for 2020.
§ 3 Driftstilskudd til ordinære barnehager
Grunnlaget for beregningen er Kautokeino kommunes regnskap for 2018 på KOSTRAfunksjon 201 Førskole og KOSTRA-funksjon 221 Førskolelokaler og skyss.
De kommunale barnehagenes årsmelding fra 2017 og årsmeldingen fra 2018 legges til
grunn ved beregningen av heltidsplasser. Årsmeldingen fra 2017 vektes med 7/12 og
årsmeldingen fra 2018 vektes med 5/12.
Kommunen har fastsatt en sats for barn under tre år, og en sats for barn over tre år.
Barn 0-2 år kr 221 381,Barn 3-6 år kr 106 524,§ 4 Pensjonspåslag på driftstilskudd
Viser til e-post sendt som vedlegg til vedtak på satser for 2020.
§ 4a Søknadsordning for private barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter
Viser til e-post sendt som vedlegg til vedtak på satser for 2020.
§ 5 Administrasjonspåslag på driftstilskudd
Viser til e-post sendt som vedlegg til vedtak på satser for 2020.
§ 6 Kapitaltilskudd til ordinære barnehager
Viser til e-post sendt som vedlegg til vedtak på satser for 2020.
§ 7 Tilskudd til familiebarnehager
Det er ingen kommunale eller private familiebarnehager i Kautokeino kommune.
§ 8 Tilskudd til åpne barnehager
Det er ingen kommunale eller private åpne barnehager i Kautokeino kommune.
§10 Indeksregulering
Viser til e-post sendt som vedlegg til vedtak på satser for 2020.
§11 Begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd
Kommunen skal i beregningen av tilskuddet til den private barnehagen trekke fra et
beløp tilsvarende det andre offentlige tilskudd og indirekte offentlig økonomisk støtte
dekker av barnehagens drifts-, og administrasjonsutgifter, og kapitalkostnader.
Hvis den private barnehagen har lavere foreldrebetaling enn tilsvarende kommunale
barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke denne differansen.
Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd til den private barnehagen for flere barn enn
barnehagen er godkjent for.
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§ 12 Rapportering av barn i private barnehager
Kautokeino kommune bruker BASIL tall pr 15.12.19 som grunnlag i utregning av tilskudd
for 2020. I utgangspunktet var det lagt opp til hyppigere tellinger i 2020, men dette
igangsettes fra og med 2021. Evt. feil vil korrigeres i tilskudd for juni.
De private barnehagene vil ha mulighet til å komme med innspill før nye lokale
retningslinjer vedtas.
§13 Tilbakebetaling av tilskudd
Kommunen kan fatte vedtak om tilbakebetaling mot private barnehager som grunnet feil
fra barnehagens side, mottar høyere tilskudd enn den har krav på.
I henhold til forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal
sendes skriftlig til Kautokeino kommune. Kautokeino kommune vil da vurdere saken på
nytt. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken videre til fylkesmannen for
klagebehandling.
I henhold til forvaltningsloven § 29 er klagefristen tre uker regnet fra den dagen brevet
kom fram til påført adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Med hilsen

Britt Elin Ørnebakk
Mánáidgárddiid doaibmajođ. - Virksomhetsleder for barnehagene
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

