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VEDTAK OM SATS TIL PRIVATE BARNEHAGER I KAUTOKEINO KOMMUNE
2019
På vegne av vår klient, Nuortamielli Mánáidgárdi AS, viser vi til brev 7. januar 2019 om
vedtak av tilskuddssats til private barnehager i Kautokeino kommune for 2019. Vi viser også
til vår e-post 15. januar 2019, hvor vi etterspurte underliggende regnskapsdokumentasjon
og en nærmere begrunnelse for den vesentlige reduksjonen i tilskuddssats fra 2018 til 2019.
I e-post fra Britt Ørnebakk 18. januar 2019 fikk vi oversendt en nærmere redegjørelse for
utregningen av satstilskuddet, samt grunnlagsfil hvor kommunens kostnader til
barnehagesektoren angivelig er trukket ut fra kommunens øvrige regnskaper. Det er
imidlertid ikke gitt en redegjørelse for reduksjonen i tilskuddssats fra 2018 til 2019, som er
på nesten 20 %. I tillegg er ikke regnskapsdokumentasjonen vi har fått oversendt
tilstrekkelig for å vurdere om alle relevante kostnader er tatt med i kostnadsgrunnlaget for
satsvedtaket.
På ovennevnte bakgrunn ber vi om at kommunen redegjør for hvordan og på hvilken måte
tilskuddssatsene er redusert med nesten 20 % fra 2018 til 2019. I tillegg ber vi om at
komplett regnskapsdokumentasjon oversendes i form av at kommunens regnskapsvedtak for
godkjenning av regnskapet for 2017 oversendes oss i sin helhet.
Vi bemerker at vi anser klagefristen på kommunens vedtak om tilskuddssats for 2019 tidligst
begynte å løpe 18. januar 2019. Det vil si at klagefristen utløper 8. februar 2019. Dersom vi
ikke mottar ovennevnte innen 4. februar 2019 vil vi måtte påklage vedtaket om satstilskudd
for 2019 basert på den dokumentasjonen vi har fått oversendt.
Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes på siu@thommessen.no eller 23 11 13 12 / 48 20
15 61.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Thommessen AS

Simon Ulleland
Advokatfullmektig
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