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MØTEINNKALLING 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i  

Ås kulturhus, Store sal 

 

30.08.2012 kl. 18.30 
 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 

Saksliste:  
 
 

ORIENTERINGSSAKER 

 Kulturtilskudd, se vedlagte notat  

 Medarbeiderundersøkelsen i oppvekst- og kulturetaten 

 Fraværssituasjonen i barnehagene 

 

DRØFTINGSSAK 

 Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016, se vedlagte notat 
 
 

HOK-sak 17/12 12/1982  

REGNSKAP 2011 – ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER  
 

 

 
Ås, 21.08.2012 

 
(sign.) 

Olav Østerås 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 18 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jeanette Karlsen.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 30.08.2012: 

 

Samarbeidsutvalg (SU) skole: 
1. Referat fra SU-møte 22.05.2012 ved Brønnerud skole 
 

Samarbeidsutvalg (SU) barnehage: 
2. Referat fra FAU-/SU-/foreldremøte 05.06.2012 ved Sagaskogen barnehage 

 

Annet: 
3. Brønnerudposten juni 2012 
4. Utskrift av møtebok i K-sak 39/12 20.06.2012, fritak fra politiske verv. Kristin 

Hegvik Torgersen (FrP) er fritatt fra sine verv, bl.a. i hovedutvalg for oppvekst og 
kultur. Etter opprykk er ny vara på plass nr. 3 er Ole-Martin Musken (FrP). 

5. Brev av 20.08.2012 til elevrådene ved skolene i Ås, informasjon om møte i barn 
og unges kommunestyre 28.11.2012. 
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ORIENTERINGSSAK – KULTURTILSKUDD: 
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DRØFTINGSSAK I HOVEDUTVALGENE 30.08.2012 

 

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 
 
Formålet med drøftingen er å prioritere og konkretisere utfordringer vedtatt i 
formannskapet 06.06.2012 i F-sak 49/12. Formannskapets vedtak lyder: 
 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2013 er:  

Sentraladministrasjonen:      51 349 000 
Oppvekst og kultur:    315 414 000  
Helse- og sosial:   246 232 000 
Teknikk og miljø, eks. VAR:    81 410 000 

 

Prioriterte innsatsområder 
De økonomiske rammebetingelsene legger premissene for mål og tiltak i 
handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende 
handlingsprogram og politiske signaler fra dialogkonferansen 22. mai 2012 foreslår 
rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de ulike 
tjenesteområdene: 

 

Oppvekst og kultur 
 
Kultur 

 Utvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for kulturlivet i 
Ås og fylle kulturhuset med innhold.   

 
Kvalitet 

 Økt fokus på resultater i skolen.  

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
 
Skolestruktur 

 Planlegge utbygging av Solberg skole 

 Følge opp kommunestyret vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune 
 
Helse og sosial 

 

 Gjennomføre flere tiltak med fokus på effektiv implementering av 
Samhandlingsreformen 

 Rullere temaplan for helse- og omsorg 2009-15 i tråd med 
samhandlingsreformen og demografisk utvikling. 

 
Tekniske tjenester 
 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier) 
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 Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte 
målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015) 

 
Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Lokalsamfunnsutvikling 

 Fokusere på utviklingen av Ås sentrum gjennom følgende tiltak: 
- Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum gjennom en prosess med fokus 
   på bred medvirkning, involvering og forankring 

 Følge opp kommuneplanen med fokus på utvikling av Ås tettsted og 
næringsutvikling.  
 

Medarbeidere 

  Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse. 

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-avtalen. 
 
Økonomi 
 Gjennomføre et prosjekt med fokus på effektivisering av administrative 

arbeidsprosesser. Videreføre arbeidet med økt bruk av elektroniske løsninger 
fremfor papir.  

 Bruke KOSTRA-data til å avdekke potensialet for effektivisering av tjenester. 
Benchmarke med andre kommuner som har lavere kostnader eller bedre 
kvalitet/resultater enn Ås kommune. 

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring  

 Utnytte inntektspotensialet.  

 Ha økt fokus på innkjøp 
 
Service og kommunikasjon. 

 Innføre fullelektronisk arkiv 

 Digitalisere byggesaksarkivet, med mulig samarbeid med nabokommuner. 

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo. 
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REGNSKAP 2011 - ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 
 

 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 210 A10 Saksnr.:  12/1982 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/12 30.08.2012 
Formannskapet 56/12 29.08.2012 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1) Satser for tilskudd til private barnehager for 2011 fastsettes til 70 000 kr for store 

barn og 148 000 kr for små barn. 
2) For mye eller for lite utbetalt tilskudd for 2011 motregnes barnehagenes tilskudd 

for 2013.  
 
Rådmannen i Ås, 21.08.2012 
 
(sign.) 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev fa Private Barnehagers Landsforbund av 4. juli 2012. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Økonomiavdelingen 
Oppvekst- og kultursjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 
trådte i kraft 1. januar 2011. 
 
Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som 
ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Tilskuddet skulle i 2011 
utgjøre minimum 88 prosent av det tilsvarende kommunale barnehager mottar per 
heltidsplass. Kommunestyret vedtok i desember 2010 at tilskuddet til private 
barnehager i Ås kommune skulle utgjøre 100 % av det kommunale barnehager 
mottar.  
 
Etterjustering av tilskuddet 
I forskrift om likeverdig behandling er det i § 8 tredje ledd bestemmelser om 
etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dersom kommunens 
regnskap viser at forbruket ved ordinær drift i de kommunale barnehagene avviker fra 
det som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunen i 
forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om 
etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det betyr at ethvert 
merforbruk/mindreforbruk i den ordinære driften i kommunale barnehager 
sammenlignet med budsjettet, også skal gjelde ikke-kommunale barnehager.»  
 
Utdanningsdirektoratet presiserer at etterjustering som skyldes at forbruket ved 
ordinær drift i de kommunale barnehagene er mindre enn budsjettert ved 
fastsettelsen av kommunens årsregnskap, medfører at kommunen kan kreve for mye 
utbetalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager tilbakeført, jf. forskriftene § 8 tredje 
ledd. Dersom kommunens årsregnskap viser at forbruket har vært større enn 
budsjettert, må kommunen etterbetale tilskudd i samsvar med vedtaket etter § 8 
tredje ledd.  
 
Beregning av etterjustert tilskuddssats 
Det har vært utfordrende for kommunene å beregne den etterjusterte 
tilskuddssatsen, da beregningsmetoden er lite konkretisert i forskriften. Kommunene 
har derfor etter beste evne forsøkt å tolke forskriften. Dette har medført en rekke 
spørsmål og klager fra private barnehager til kommunene rundt om i landet. 
Utdanningsdirektoratet utarbeidet derfor et regneeksempel på sin hjemmeside den 9. 
mars 20112. Ås kommune beregnet deretter en etterjustert tilskuddssats basert på 
dette eksempelet.  
 
Private barnehagers landsforbund (PBL) har i brev av 4. juli 2012 klaget på Ås 
kommunes beregning av etterjustert tilskudd. De viser til at Utdanningsdirektoratet 
den 3. juli 2012 fjernet det tidligere regneeksempelet, og har erstattet det med et nytt 
eksempel. PBL anbefaler Ås kommune å bruke dette eksempelet for beregning av 
etterjustert tilskudd. Dette eksempelet tar utgangspunkt i barnehagenes årsmeldinger 
for beregning av etterjustert tilskudd. Rådmannen mener det nye eksempelet som er 
utarbeidet er fornuftig og vil derfor bruke denne metoden for etterjustering. 
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Nærmere om metoden for etterjustering 
Etterjustering av tilskudd gjøres ved å beregne nye tilskuddssatser basert på å 
oppdatere kostnader og barnetall. For at det skal være sammenheng mellom 
kostnadene og barnetallet i de kommunale barnehagene må det beregnes 
gjennomsnittlig aktivitetsnivå i løpet av året. Årsmeldingen vil i de fleste tilfeller 
avspeile den gjennomsnittlige fordelingen av barn over og under tre år i løpet av et 
kalenderår. Kommunen vil kunne beregne gjennomsnittlig barnetall for 2011 ved å 
vekte årsmeldingen per.15.12 2010 med 7/12 og årsmeldingene per 15.12.2011 med 
5/12. 
 
Det kan i følge forskriften justeres for vesentlige aktivitetsendringer. Vesentlige/ store 
aktivitetsendringer defineres i forskriften som opprettelse eller nedleggelse av en 
avdeling eller en større gruppe barn.  Solbergtunet barnehage som åpnet desember 
2010 hadde en vesentlig aktivitetsendring i januar 2011, antall barn økte da med 10 
barn under 3 år. Aktivitetsendringen er lagt til barnetellingen for Solbergtunet pr. 
15.12.10. 
 

Vurdering av saken: 
Ved bruk av utdanningsdirektoratets eksempel for etterjustering blir satsene som 
følger: 
 
 Opprinnelig sats 2011 Etterjustert sats 2011 

Små barn 147 000 148 000 

Store barn 70 000 70 000 

 
Endringene i tilskuddssatsene, samt endringer i barnetall medfører justert tilskudd til 
de enkelte private barnehager (tall i 1 000 kr): 
 

Barnehage 

Etterjustert 

tilskudd 2011 

Tildelt 

2011 Differanse 

Trekk i tilskudd 

per måned 2013 

Dysterlia 4 255 4 245 10 
 Kaja 3 900 4 011 -111 -9 

Løvstad Naturbarnehage 4 605 4 670 -65 - 

Knerten 3 385 3 380 5 
 Orrestien 6 133 6 173 -40 -3 

Rustadporten 5 453 5 424 29 
 Sjøskogen 5 494 5 437 57 
 Tamburbakken 3 237 3 366 -129 -11 

Haugtussa 
Steinerbarnehage 5 971 6 133 -162 -14 

Kroer friluftsbarnehage 4 225 4 096 129 
 Kroertoppen 682 719 -37 -3 

Moerlia 5 727 5 789 -62 -5 

Åkebakke 3 268 3 163 105 
 Sum tilskudd 56 335 56 606 -271 

  

Barnehager som har positiv differanse får etterbetalt tilskudd, mens barnehager med 
negativ differanse får trekk i tilskudd.  
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Tilbakebetaling: 
Rådmannen foreslår at for mye eller for lite utbetalt tilskudd for 2011 motregnes 
barnehagenes tilskudd for 2013. Barnehager som ønsker å betale for mye utbetalt 
tilskudd 2011 inneværendekalender år kan gjøre dette. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
De private barnehagene er tildelt et tilskudd på 56,6 mill. kr for 2011. Rådmannens 
forsalg til etterjustering innebærer et samlet tilskudd på 56,33 mill. kr. Dette er 
270 000 kr lavere enn tildelt beløp.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Satser for tilskudd til private barnehager for 2011 beregnes ut fra den metoden som 
Utdanningsdirektoratet har lagt ut på sin hjemmeside 3. juli 2012. Satsene for 2011 
fastsettes da til 70 000 kr for store barn og 148 000 kr for små barn. Dette innebærer 
at de private barnehagene må etterbetale 271 000 kr.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja, jf. forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager § 12. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart etter at klagefristen er utløpt. 
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VEDLEGG 
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