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Tromsø kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er 

vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til 

andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Tromsø kommune eller andre som følge av 
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how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. 
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Sammendrag 

Rapporten utreder 4 ulike alternativer for organisering av 28 sentrumsbarnehager i Tromsø 

kommune. I alternativ 1 og 2 oppretter kommunen et aksjeselskap og overfører henholdsvis 

eiendommene og eiendommene og driften av barnehagene til dette. I alternativ 3 skilles både 

eiendommene og driften ut som et kommunalt foretak. Alternativ 4 innebærer ingen 

organisatoriske endringer, og drøftingen her går rundt kostnadsaspektet ved sykefravær og 

opplevde styrker og svakheter ved dagens organisering.  

 

I alternativ 1 der eiendommene til 28 sentrumsbarnehager overføres som tingsinnskudd til et 

aksjeselskap som eies 100 % av Tromsø kommune viser beregningene at kommunens lånegjeld 

reduseres med 302,2 mill. kr, noe som samlet medfører 19,6 mill. kr i reduserte årlige 

finanskostnader. En overføring av byggene vil også gi reduserte FDV-kostnader på 16,2 mill. kr., 

slik at samlede innsparinger blir 40,8 mill. kr. Som motpost mot dette kommer den husleien 

kommunen må betale til aksjeselskapet.  

 

Basert på en verditakst utført av Norsk eiendomstaksering, sammenholdt med den gjelden 

aksjeselskapet overtar fra kommunen viser en framskriving at salg og overdragelse av 

eiendommene ikke vil være lønnsomt for kommunen på lang sikt. Initielt vil kommunen få frigjort 

kapital gjennom overføring av gjeld, men etter 17 år vil Tromsø kommune ha betalt mer i husleie 

til aksjeselskapet enn det som er frigjort ved salget. Det bør også anføres at en overføring av 

grunnbokshjemlene på eiendommene gir 9,2 mill. kr i dokumentavgift, og at et aksjeselskap vil 

være skattepliktig og komme i skatteposisjon så snart driften viser overskudd.  

 

I alternativ 2 overføres både eiendommer og drift av de 28 barnehagene til aksjeselskapet. 

Konsekvensene for kommunens regnskap blir dermed de samme, men husleien vil bli erstattet med 

kapitaltilskudd og driftstilskudd til de private barnehagene. I tillegg vil overføringen av driften 

føre til ny beregning av tilskudd til de private barnehagene i kommunen.  Ettersom kostnadene i de 

barnehagene som blir igjen i kommunens portefølje er høyere enn de som overføres medfører dette 

økte årlige kostnader på 47,8 mill. kr.  

 

Alternativ 2 innebærer en virksomhetsoverdragelse av de 28 barnehagene, noe som medfører  

transaksjonskostnader, og som også kan gi kostnader ved eventuell overtallighet i kommunen.  I 

tillegg vil man måtte forholde seg til aksjeloven, internprising, og eventuelt reglene om offentlige 

anskaffelser.  
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Alternativ 3 der eiendommene og driften skilles ut i et eget kommunalt foretak vil få svært få 

konsekvenser for kommunen. Foretaket vil ikke være eget rettssubjekt og både eiendommene og 

driften av barnehagene vil fortsatt være en del av Tromsø kommune selv om opprettelsen av et 

kommunalt foretak vil synliggjøre dette bedre enn i dag. Ut over dette vil et foretak gi noe økte 

administrasjonskostnader som følge av de krav som stilles til eget styre og daglig ledelse i et 

kommunalt foretak.  

 

I alternativ 4 er det ikke gjort egne økonomiske beregninger, men en summarisk drøfting av 

fordeler og ulemper ved dagens organisering. Av denne framgår det at PwC anbefaler at man 

konsentrerer en eventuell nærmere gjennomgang av sektoren om å finne den mest hensiktsmessige 

størrelsen på sektorens enheter. Det kan stilles spørsmål ved om dagens enheter er noe for store, og 

følgelig om det kan være fordelaktig å redusere denne noe med tanke på kortere ledelsesspenn og 

bedre muligheter for oppfølging av  ansatte.  En av de største utfordringene i sektoren er 

sykefravær og kostnader og ressursbruk knyttet til dette. God oppfølging og tilstedeværelse fra 

ledelsens side regnes som nøkkelfaktorer  for å redusere fravær, og dette er hovedgrunnen til at vi 

anbefaler  en nærmere vurdering av enhetsstørrelsene. I tillegg anbefaler vi at det gjøres en noe 

nærmere analyse av FDV-kostnadene i barnehagesektoren for å avdekke om det er mulig å hente 

ut gevinster på dette området.  

 

 

Oppsummerte prissatte fordeler og ulemper for Tromsø kommune i alternativ 1, 2 og 3: 

 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Fordeler/ 

styrker 

prissatte 

effekter 

 Lavere lånegjeld 

 Redusert netto 

finanskostnad 

 Mindre sårbar for 

renteendringer 

 Mulig frigjort kapital 

 Redusert fremtidig 

Vedlikeholdsbehov 

 Ingen arbeidsrettslige 

konsekvenser – ingen 

kostnader knyttet til 

dette 

 

 Lavere lånegjeld 

 Redusert netto 

finanskostnad 

 Mindre sårbar for 

renteendringer 

 Mulig frigjort kapital 

 Redusert fremtidig 

vedlikeholdsbehov 

 Ingen endringer for 

Tromsø kommunes 

nøkkeltall som 

konsern 

 Kostnader og 

inntekter synliggjøres 

bedre 

 Eventuelle inntekter 

som genereres av 

foretaket blir trolig 

liggende i foretaket 

og sikrer at evt. 

husleieoverskudd 

ikke går til andre 

deler av kommunen   

 Fortsatt politisk 

kontroll 
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Ulemper/ 

svakheter 

prissatte 

effekter 

 Husleien kan bli 

høyere enn sparte 

netto finanskostnader 

og FDV 

 Skatteplikt for ASet 

 Avtaler mellom AS 

og kommunen – 

aksjeloven, 

internprising, og ev 

reglene om offentlige 

anskaffelser 

 Dokumentavgift ved 

overføring av hjemler 

 Mindre politisk 

kontroll 

 12 distriktsbhg i 

grunnlaget medfører 

økte tilskuddsatser og 

økte årlige kostnader 

på 47,8 mill. kroner 

 Transaksjonskostnader 

ved gjennomføring av 

virksomhetsover-

dragelse 

 Eventuell overtallighet 

av ansatte i 

kommunen 

 Avtaler mellom AS og 

kommunen – 

aksjeloven, 

internprising, og ev 

reglene om offentlige 

anskaffelser 

 Mindre politisk 

kontroll 

 Skatteplikt for ASet 

 Økte 

administrasjonskostna

der 

 Økte vedlikeholds-

kostnader vil kunne 

medføre økte 

kostnader til kjøp fra 

foretak som igjen kan 

øke tilskuddssatsene 

til de private 

barnehagene  

 

 

 

Oppsummert styrker og svakheter for Tromsø kommune alternativ 4: 

 

 Alternativ 4 

Styrker 

som 

prissettes 

 Tromsø kommune har i 2011 lavere totale utgifter pr. barn i kommunal 

barnehage enn i ASSS kommunene 

 Tromsø kommune har lavere tilskuddssatser 2012 enn ASSS kommunene og 

nasjonale satser 

 Høy andel av faglærte 

Svakheter 

som 

prissettes 

 Høyt sykefravær medfører høye nettokostnader ved sykefravær 

 Høye FDV-kostnader 

Ikke 

prissatte 

styrker 

 Gode tilbakemeldinger i brukerundersøkelser 

 Andel kommunale barnehager 51 % og private barnehager 49 % medfører lav 

sårbarhet ved feil/endringer i kostnadsnivå 

 God kontroll av barnehageporteføljen 

 Robuste fagmiljø i større enheter gir gode muligheter for faglig utvikling 

 Større enheter gir økt rom for effektivisering av administrasjon og felles 

utviklingsarbeid 

Ikke 

prissatte 

svakheter 

 Høyt sykefravær medfører indirekte kostnader til innleie og opplæring 

 Slitasje blant personalet som følge av fravær og som følge av lokaler som ikke 

tilfredsstiller behovet, særlig i basebarnehager 
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1 Omfang av analysen 

1.1 Bakgrunn 

Tromsø kommune foretok  18. oktober 2012 en offentlig utlysning der de ønsket å engasjere 

en ekstern rådgiver til å utrede ulike alternativer for organiseringen av de kommunale 

barnehagene. Bakgrunnen var et vedtak i kommunestyret 31.12.11 om å utrede muligheten for 

å overføre samtlige kommunale barnehager til et aksjeselskap innen 1.1.2013. 

 

1.2 Mandat og problemstillinger 

Oppdraget skal være med på å danne grunnlaget for kommunens endelige vurdering omkring 

framtidig organisering av de kommunale barnehagene, og består i å utrede 4 alternative 

alternativer for organisering av disse: 

 

1. Et aksjeselskap som overtar alt av bygningsmasse med inventar/utstyr vedr 

barnehagene. Driften av barnehagene utøves ellers innenfor dagens 

resultatenhetsmodell. 

2. Alle barnehagene med bygningsmasse og inventar/utstyr og drift overføres til et 

aksjeselskap. Ansatte i barnehagene overføres til dette selskapet.  

3. Barnehagene med bygningsmasse og inventar/utstyr overføres til et kommunalt 

foretak.  

4. Status quo – dvs dagens organisering som i dag, herunder utrede dagens organisering 

av barnehagene i sentrumsområdet, jfr AMU-sak 6/12, pkt 2. 

 

Utredningen skal vurdere fordeler og ulemper ved de ulike alternativene, slik at disse kan 

sammenlignes.  Når det gjelder alternativ fire som er dagens organisering må utredningen se 

på styrker og svakheter ved denne. Forøvrig må en se på:    

 

• Økonomiske konsekvenser, herunder lånevilkår, egenkapital mm med overføring av 

eiendomsmasse til aksjeselskap.  

• Politiske og styringsmessige konsekvenser. Hvordan kan kommunens formelle ansvar 

for barnehagesektoren (forvaltningsrollen) ivaretas gjennom et selskap?  

• Lønn og pensjonsforhold  

 Juridiske konsekvenser herunder arbeidsrettslige konsekvenser 
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I forbindelse med alternativene 1 og 2 ble det foretatt en ekstern verditaksering av 

eiendommene. Denne ble utført av selskapet Norsk Eiendomstaksering AS.  

 

Etter avklaringer med oppdragsgiver ble det presisert at man i alternativ 1-3 skulle se på de 28 

sentrumsnære barnehagene som drives i kommunalt eide bygg. I alternativ 4 ser man alle de 

sentrumsnære barnehagene i sammenheng, og konsentrerer drøftingene om de 6 enhetene som 

utgjør dagens sentrumsbarnehager.   

1.3 Prosjektorganisering 

Byrådet i Tromsø er styringsgruppe for prosjektet og rådgiver Kjell Robert Pedersen ved 

Byrådsleders kontor har vært prosjektansvarlig for Tromsø kommune.  

 

For øvrig har prosjektet vært fulgt av en arbeidsgruppe bestående av: 

 

Byråd for utdanning Anna Amdahl Fyhn,  leder 

ProsjektansvarligKjell-Robert Pedersen, Byrådsleders kontor 

Kommunaldirektør Kari Henriksen, Byrådsavdeling for utdanning 

Tillitsvalgt Ann Mari Milo Lorenzen, Utdanningsforbundet 

Tillitsvalgt Vivi Jakobsen Sandberg, Fagforbundet 

Finansrådgiver Trond Eliassen, byrådsavdeling for finans     

 

I tillegg er det oppnevnt faglige ressurspersoner/kontaktpunkter i kommuneadministrasjonen som 

PwC har hatt fri tilgang til å kontakte underveis i arbeidet. 

 

1.4 Metode og tilnærming 

1.4.1 Dokumentasjon, faglig dialog og intervjuer  

Som grunnlag for analysene og drøftingene i rapporten har kommunen skaffet tilveie en lang rekke 

opplysninger og dokumenter som har bidratt til konsulentenes forståelse av barnehagesektoren i 

Tromsø kommune. Dette dreier seg om rapporter, instrukser, planer og ulike styringsdokumenter, 

og om regnskapstall og økonomiske oversikter. Det har også vært gjennomført intervju med 

kommunens barnehagefaglige rådgiver Bente Wilhelmsen, med enhetsleder Annalena Pedersen, 

og med de tillitsvalgte Ann Mari Milo Lorentzen fra Utdanningsforbundet og Vivi Sandberg  og 

Bjørn Willumsen fra Fagforbundet.   
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Som grunnlag for beregning av aksjeinnskudd i eventuelle AS-løsninger har Tromsø kommune 

engasjert firmaet Norsk Eiendomstaksering AS til å utarbeide en verdivurdering av de 28 aktuelle 

barnehagene, og det er tall fra denne verdivurderingen som ligger til grunn for PwCs beregninger i 

denne rapporten.   

 

1.4.2 Analyse av statistikk og regnskap 

For å gi et bilde av barnehagesektoren i Tromsø kommune har PwC gjennomført en overordnet 

KOSTRA-analyse som gir en pekepinn på hvordan kostnadsbildet for barnehagene i Tromsø er 

sett i forhold til landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner.  

 

I tillegg har man gått i detalj i forhold til de 28 aktuelle barnehagene for å beregne hvordan de 

ulike alternativene vil slå ut i forhold til kommuneregnskapet. En av de viktigste faktorene for 

hvordan en overføring av kommunale barnehager til et AS vil virke inn på kommuneøkonomien er 

tilskuddene til de private barnehagene i kommunen. Modellberegninger for dette står derfor 

sentralt i analysen av disse alternativene.  

 

Norsk Eiendomstaksering AS har valgt å benytte avkastingsprinsippet for beregning av 

markedsverdien for de 28 barnehagene. Dette innebærer at man har beregnet den forrentning en 

investor ønsker å ha på sin kapital i salgsøyeblikket. En næringseiendom er verdt bare det den kan 

generere av inntekter, eller den inntekt som en investor forventer at den vil generere i framtida. I 

forhold til barnehager vil leien derfor henge nøye sammen med kapasiteten, dvs. hvor mange barn 

som går i den enkelte barnehagen.    
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2 Bakgrunn og utviklingstrekk 

2.1 Barnehagesektoren i Tromsø kommune 

Barnehagesektoren i Tromsø kommune ligger under ansvarsområdet til Byråd for utdanning og 

ledes av kommunaldirektør for utdanning. De kommunale barnehagene er fordelt på 6 selvstendige 

enheter med mellom 5 og 7 barnehager i porteføljen. Hver enhet ledes av en enhetsleder som har 

det faglige ansvaret for enhetene. I tillegg er det mange private barnehager i kommunen, både 

større kommersielt drevne barnehager, og små familiebarnehager. I den siste gruppen har det vært 

en avskalling av antall enheter, og tallet på private barnehager er derfor redusert.   

 

2.2 Barnehagestruktur 2004-2011 

Kilde: KOSTRA  

 

 
Tabell 1 

 
Kostratallene viser at Tromsø kommune i 2004 hadde i alt 95 barnehager. Dette hadde i 2006 økt 

til 108 barnehager, for så å gå ned igjen til 101 barnehager i 2011. Antall kommunale barnehager 

har i i samme periode økt fra 24 til 45, mens antall private barnehager har gått ned fra 68 på det 

meste, til dagens 56. 

 

Ser man på antall barnehageplasser har dette økt med 1 360 plasser fra 3 181 i 2004 til 4 541 i 

2011, en økning på 1 360 plasser. Sammenholdt med nedgangen i antall barnehager betyr dette at 

størrelsen på barnehagene har økt i perioden. 

4 4 4
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Tabell 2 

 

 

Som det framgår av tabell 2 var nært innpå 69 % av barnehageplassene i 2004 private, mens dette i 

2011 var redusert til om lag 52 %. Merk at denne statistikken viser antall tilgjengelige 

barnehageplasser og ikke antall barn som faktisk er i barnehage.  

 
 

 
Tabell 3 

 
Tabell 3 viser at andelen barn i alder 1-5 år med barnehageplass har økt fra 73 % i 2004 til 94,8 % 

i 2011. Når vi sammenligner 2011-tallene med andelen fra Tromsøs KOSTRA-gruppe (90,6 %), 

Troms fylke (92,9 %) og landsgjennomsnittet uten Oslo (90,4 %), ser vi at det er mange barn som 

757
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går i barnehage i Tromsø kommune, og dette gir seg naturlig nok utslag i hvor stor andel av 

kommunale budsjetter som går til sektoren. 

2.2 Noe nærmere om KOSTRA data 2011 

For å få et bedre bilde av de økonomiske forholdene i barnehagene i Tromsø kommune har PwC 

sett nærmere på enkelte relevante nøkkeltall for 2011.  

 

 
Tabell 4 

 
Av oppstillingen over framgår det at Tromsø kommune bruker en større andel av totale netto 

driftsutgifter til barnehage enn sammenliknbare kommuner i gruppe 13, Troms fylke og 

landsgjennomsnittet uten Oslo. Dette skyldes i tillegg til at en større andel barn har barnehageplass 

også at utgiftene per barn i kommunal barnehage ligger høyere. Vi ser at noe av dette skyldes at 

Tromsø har et høyt utdanningsnivå på de ansatte, samt at det brukes en høyere andel på lokaler og 

skyss. Med unntak av lokaler og skyss som kan relateres til historiske og geografiske forhold er 

dette faktorer som viser god effekt av en villet politikk, og de bør derfor hensyntas når man 

vurderer det totale kostnadsbildet i sektoren.  

2.3 Barnehagebehovet framover  

Tromsø er en vekstkommune med jevnt stigende folketall. Dette gjør at man må forvente en 

økning også i etterspørselen etter barnehageplasser i årene framover. Kommunen har nettopp 

utarbeidet en barnehagebehovsplan for perioden fram til 2017.  Av denne framgår det at man 

forventer en samlet økning på 15 % i antall barn i aldersgruppa 0-5 år. Dette utgjør nær 860 barn, 

og tilbud til disse må skaffes gjennom etablering av nye barnehageplasser.  

 

PwCs oppdrag går ut på å regne virkninger av omorganisering av et gitt antall barnehager med et 

gitt antall plasser. Av oppdraget framgår det at denne analysen skal inngå som grunnlag i 

kommunens beslutningsgrunnlag i forhold til framtidig struktur og organisering av 

Kostra data 2011 Tromsø Gr. 13 Troms Landet 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 18,9 15,7 14 14,5

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 117 272 107 055 114 111 106 865

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,8 90,6 92,9 90

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 152 810 149 546 152 779 147 649

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 34,4 33,5 32,9 32,9

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 4 3,2 3,5 3,3

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 91,6 88 86,4 86,7

Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 6,7 4,2 8 6,1

Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning 5,3 4,6 5,7 4,3

Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning 19,2 23,4 23,8 26,8

Funksjon 201 - Opphold og stimulering 78,9 80,3 81,1 82

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 9,2 11,7 8,7 9,3

Funksjon 221 - Lokaler og skyss 11,8 8 10,2 8,7
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barnehagetilbudet. Vi finner det derfor på sin plass å påpeke at totalbildet i forhold til økonomi i 

sektoren henger nært sammen med hvordan man velger å dekke behovet for økt antall 

barnehageplasser i framtida. 

 

Tilskuddet til private barnehager beregnes som en andel av det kommunale kostnadsnivået, og 

dette gjør at følsomheten for økte kommunale driftskostnader blir markert større dess større den 

private andelen av barnehagene er. Dette gjør at en prosentvis liten økning i det kommunale 

kostnadsnivået, vil få store økonomiske konsekvenser slik det framgår av drøftingene av alternativ 

2. Dersom behovet for nye barnehageplasser i årene framover dekkes gjennom private barnehager 

vil denne effekten bli ytterligere forsterket. 
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3 Kort innføring i barnehagesektorens 
rammebetingelser 

Barnehagesektoren i Norge styres i første rekke gjennom Lov av 17. juni 2005 nr 64 om 

barnehager (barnehageloven) med tilhørende forskrifter. Barnehageloven med forskrifter, inkludert 

rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, formidler samfunnets krav og forventninger 

til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold i barnehagene. I tillegg finnes en rekke 

"mykere" styringsmidler i form av veiledere, temahefter m.m.  

 

Sektoren finansieres gjennom en statlig rammefinansiering, og dette innebærer at kommunene selv 

er ansvarlige for ressurstilførselen til barnehageformål. Enkelte krav, som f. eks innhold og retten 

til barnehageplass er entydig regulert i barnehageloven med forskrifter, mens andre deler av 

barnehageloven åpner for lokalt handlingsrom og skjønnsmessige vurderinger. Dette gjør at 

kommunen kan tilpasse barnehagetilbudet etter lokale forhold og behov.  

 

Kommunen er i dag både eier og myndighet i barnehagesektoren. Barnehageloven bestemmer at 

kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.  

Som barnehagemyndighet skal kommunen føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale 

virksomheter som er godkjent etter barnehageloven, for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet 

til barna er tilfredsstillende.   

 

Regjeringen la i mars 2013 fram Meld. St. nr 24 Framtidens barnehager. Her varsles det at man vil 

innføre krav om grunnbemanning i barnehagene på en voksen per tre barn for småbarnsplasser og 

en voksen per seks barn for storbarnsplasser innen 2020, og at det på sikt skal innføres to 

barnehageopptak i året. Regjeringen varsler også en innstramming i muligheten til å innvilge varig 

dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder og styrer. 

 

I meldingen varsles det også at den sterke veksten i antallet plasser gjør det nødvendig å utvikle et 

nasjonalt rammeverk som sikrer god styring av barnehagene. Det fremgår også av meldingen at 

Regjeringen tar sikte på å overføre ansvaret for å føre tilsyn med enkeltbarnehager etter 

barnehageloven fra kommunene til Fylkesmannen. Det varsles også en helhetlig gjennomgang av 

barnehageloven med forskrifter for å sikre et best mulig styringsverktøy for sektoren, og at det 

legges opp til å lovfeste et krav om at barnehagemyndigheten og barnehageeier skal ha et 

forsvarlig system for internkontroll. 
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Høsten 2012 vedtok Tromsø kommune en egen Kvalitetsplan for kommunale barnehager. Denne 

er fulgt opp med en revidert Kompetanseplan for kommunale barnehager 2013-2016, som skal 

sikre det faglige arbeidet i barnehagene og bidra til å implementere fokusområdene i 

kvalitetsplanen.      

 

Alle har i dag rett til tilbud om barnehageplass fra det året barnet fyller ett år. Retten til 

barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes 

om barnehageplass, og skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra 

og med september vil dermed ha rett til plass fra og med august påfølgende år.  

 

Hver enkelt kommune står fritt til å tilby barnehageplasser også til barn som ikke omfattes av den 

lovpålagte rettigheten til plass. Kommunene har heller ikke mulighet til å nekte private barnehager 

å ta opp barn uten rettigheter. Ifølge Behovsplanen for barnehager i Tromsø kommune var det i 

skoleåret 2011/2012 185 barn uten rettigheter som fikk plass i barnehager i Tromsø, noe som førte 

til at man måtte opprette en midlertidig barnehage for å gi tilbud til de rettighetsbarna som ellers 

kunne fått ordinær plass.   



 

16 
 

4 Om alternativ 1: Overføring av 28 barnehager 
uten drift til et 100 % kommunalt eid AS 

4.1 Endring av selskapsform  

Alternativ 1 innebærer at bygningsmasse med inventar/utstyr overføres til et aksjeselskap (AS). 

ASet leier så ut eiendommene til Tromsø kommune som står for driften av barnehagene. Det 

forutsettes at ASet stiftes ved at eiendomsmassen skytes inn som tingsinnskudd. De ansatte i 

barnehagene blir ikke overført til ASet, og alternativet får følgelig ingen direkte konsekvenser for 

dem. ASet vil være et aksjeselskap på lik linje med andre aksjeselskap eid av private, selv om 

samtlige aksjer i selskapet eies av Tromsø kommune.  

 

Ettersom ASet er offentlig eid vil kommunens kjøp av tjenester fra ASet i utgangspunktet være 

omfattet av reglene om offentlige anskaffelser. Imidlertid kan slike avtaler der kommunen er 

oppdragsgiver og ASet er leverandør kunne  komme inn under unntaket for utvidet egenregi. Det 

vil si at kommunen kan kjøpe tjenester fra ASet uten at dette må konkurranseutsettes.  For at 

unntaket om egenregi skal komme til anvendelse mellom to selvstendige rettssubjekter som inngår 

en kontrakt, må følgende to vilkår være oppfylt: 

 

 oppdragsgiver må utøve en tilsvarende kontroll over leverandørselskapet som over egen 

virksomhet 

 den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den kontrollerende 

oppdragsgiver 

 

På bakgrunn av domstolspraksis antas det at unntaket for utvidet egenregi også kommer til 

anvendelse der kontraktspart er et AS. Dette vil imidlertid bero på en konkret vurdering. 

Hovedsaken er at det offentlige har avgjørende kontroll både som eier og gjennom styret.  

 

Det er på denne bakgrunn viktig at representanter fra kommunen sitter i selskapets styre. Se mer 

om dette i pkt 5.3. Selskapets vedtekter bør også tilpasses forholdet til offentlige anskaffelser ved 

at kommunal kontroll vedtektsfestes. Under forutsetning av av selskapets vedtekter utformes slik 

at kommunen er sikret kontroll over ASet antar vi at unntaket om egenregi vil komme til 

anvendelse. Dette forutsetter også at ASet ikke skal omsette til andre enn kommunen. Dersom 

ASet skal omsette til andre enn kommunen må unntaket for egenregi vurderes nærmere.  
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Det overfor nevnte om unntak for egenregi vil i utgangspunktet bare gjelde der kommunen kjøper 

tjenester fra ASet. I tilfeller der ASet kjøper tjenester fra kommunen, f. eks 

administrasjonstjenester, er rettstilstanden ikke avklart. I utgangspunktet vil 

anskaffelsesregelverket ved  "omvendt" kjøp, der ASet kjøper hos kommunen, omfattes av reglene 

om offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for dette er at det ikke følger av rettspraksis at slike avtaler 

omfattes av unntaket for egenregi. I forslag til nytt anskaffelsesdirektiv fra Kommisjonen forslås 

det å regulere unntaket for utvidet egenregi. Kommisjonen åpner spesifikt for at unntaket for 

utvidet egenregi også skal gis anvendelse i tilfeller der et datterselskap ønker å tildele en kontrakt 

til sitt morselskap.  

 

Øvrige konsekvenser  

 ASet og kommunen er to ulike rettssubjekter og all omsetning mellom selskapet og 

kommunen må skje på markedsmessige vilkår.  

 Avtaler over en viss størrelse mellom selskapet og kommunen vil omfattes av aksjeloven § 

3-8. Dette betyr at de må behandles i generalforsamling og må meldes inn til 

Brønnøysundregistrene.  

 I de økonomiske beregningene legger vi til grunn at grunnbokshjemlene flyttes over til 

ASet  sammen med eiendommene. Det er imidlertid mulig å spare ca  9,2 mill. kr. i 

dokumentavgift ved å la grunnbokshjemlene ligge igjen i kommunen. Hvis man velger 

denne løsningen må man være oppmerksomme på at det kan gi utfordringer i forhold til 

sikkerhet fra bank for finansiering til ASet mv. Konsekvensene av en slik modell må 

eventuelt avklares nærmere. 

 Skatteplikt - Etter vår vurdering vil ASet drive skattepliktig virksomhet. Det innebærer at 

regnskapsmessig resultat, korrigert for eventuelle ikke-skattepliktige/-fradragsberettigete 

inntekter /utgifter, vil utgjøre en kostnad på nominelt 28 %. Skattekostnaden vil bero på 

selskapets konkrete inntekter og utgifter, som det ikke er mulig for oss å forutsette på dette 

tidspunkt. Vi må derfor i denne omgang nøye oss med å påpeke skatteplikten. 

 

  

4.2 Økonomiske forhold 
 

 

Konsekvenser for Tromsø kommunes balanse  

I alternativ 1 forutsettes det at alt av bygningsmasse med inventar og utstyr overdras til et 

aksjeselskap. Ifølge kommunens anleggsregister er verdien på barnehagebygningene eks. tomt pr 

01.01.2013 oppgitt til totalt 440,8 mill. kroner. Av dette utgjør verdien av de aktuelle barnehagene 

eksklusiv tomt totalt 427,7  mill. kroner. En overføring av bygningene til et aksjeselskap vil 

dermed medføre en reduksjon i balanseverdien for barnehagene på 427,7 mill. kroner til 13,1 mill. 

kroner.  
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De 28 barnehagene har opprinnelig blitt lånefinansiert med til sammen 410,5 mill. kroner. I 

samråd med økonomiavdelingen er det lagt til grunn at lånene nedbetales lineært over 25 år slik at 

restgjeld pr 01.01.2013 er beregnet til 302,2 mill. kroner, se spesifisert restgjeld pr. barnehage i 

eget vedlegg. Sum avdrag for 2013 er estimert til 15,6 mill. kroner, og det forutsettes da at nye 

låne opptak og  avdrag på lån i 2012 utjevner hverandre.    

 

I den mottatte takseringen, utført av Norsk Eiendomstaksering AS, er antatt markedsverdi av ren 

bygnings- og tomtemessig karakter verdsatt til 366,1 mill. kroner. Verdien av disse er fastsatt ut 

fra en forutsetning om at 70% av antatt grunnleie på 22.000 kroner per barn, knytter seg til fast 

eiendom og tomt. De vises i denne sammenheng aktuelle verditakster utført av Norsk 

Eiendomstaksering AS. Den resterende 30% av grunnleien knytter seg til barnehageinventar, 

spesialtilpasninger til barnehage og utvendige lekeapparater. Det er ikke foretatt en egen 

markedsvurdering av disse eiendelene, og en må anta at disse ikke kan verdsettes på lik linje som 

bygningsmassen ettersom de har større slitasje og således en raskere verdiforringelse. Vi er ikke 

kjent med dagens tilstand, herunder mulig markedsverdi, og har i vår videre vurdering forutsatt at 

disse eiendelene har en verdi på 75 mill. kroner. Samlet verdianslag utgjør således 441,1 mill. 

kroner. 

 

Den antatte tomteverdien, som inngår i markedsverdien på 366,1 mill. kroner, er av Norsk 

Eiendomstaksering AS gjennomsnittlig vurdert til kr 3000 per m² BTA. Gjennomsnittlig har de 

vurderte barnehagene et BTA på 760 m², som gir en tomteverdi på 2,3 mill. kroner. Det ekstra 

utearealet som barnehagene krever er av Norsk Eiendomstaksering AS skjønnsmessig satt til 0,7 

mill. kroner pr. barnehage slik at den samlete gjennomsnittlige verdien på de vurderte 

barnehagenes tomter blir 3 mill. kroner. Med 28 barnehager anslår de derfor en samlet antatt 

tomteverdien på 84 mill. kroner.  

 

Den mottatte verdivurderingen på 441,1 mill. kroner kan med andre ord deles inn i følgende 3 

hovedposter (mill. kroner): 

 

Verdi bygninger 282,1 

Verdi tomter 84,0 

Verdi inventar og utvendige lekeplasser 75,0 

Sum verdsettelse 441,1 

 

 

Under forutsetning at all bygningsmasse med inventar og utstyr overdras til et aksjeselskap for 

441,1 mill. kroner samt at påhvilende gjeld på 302,2 mill. kroner overføres aksjeselskapet vil netto 

egenkapitalinnskudd utgjøre 138,9 mill. kroner. Dette egenkapitalinnskuddet vil måtte reduseres 
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med 9,2 mill. kroner i dokumentavgift samt eventuelle stiftelseskostnader som selskapet er ment å 

dekke.  

 

Verdsettelsen av eiendommene er gjennomført ut fra en kapitaliseringsmodell. Dette innebærer at 

verdien som er satt er ment å kunne forsvare et fullt opplånt selskap. Dersom en velger å legge til 

grunn at det kommunale aksjeselskapet kun overtar påhvilende gjeld vil det medføre at 

aksjeselskapet årlig vil generere overskuddslikviditet, som på sikt kan utdeles til Tromsø 

Kommune i form av utbytte. 

 

Et alternativ vil være at man gjør en full refinansiering av de overdratte eiendelene hvor 100% 

gjeldsfinansiering legges til grunn. Dette forutsetter selvfølgelig at man får til en slik 

finansieringsmodell.  

 

Overdragelse av barnehagebyggene vil selvsagt også påvirke kommunens likviditet. I 

overdragelsesåret vil kommunen bli kvitt den langsiktige gjelden som påhviler byggene. Hvorvidt 

Tromsø kommune vil bli tilført likviditet avhenger av hvordan man velger å finansiere opp det 

kommunale aksjeselskapet som overtar barnehagebyggene. Dersom man i sin helhet bruker 

bygningsmassen, redusert for påhvilende gjeld, til egenkapitalinnskudd vil kommunen ikke bli 

tilført ytterligere likviditet. Skulle man legge til grunn at det kommunale aksjeselskapet selv må 

finansiere overdragelsen vil Tromsø kommune kunne bli tilført betydelig likviditet.  

 

Konsekvenser for Tromsø kommunes driftsregnskap 

Når kommunens gjeld reduseres med 302,2 mill. kroner vil det medføre lavere netto 

finanskostnader i form av reduserte avdrags- og renteutgifter. Avdragsutgiftene vil reduseres med 

om lag 15,6 mill. kroner årlig og forutsatt en gjennomsnittlig rente på 3 % vil renteutgiftene 

reduseres med 9 mill. kroner. Til sammen vil en gjeldsreduksjon på 302,2 mill. kroner medføre om 

lag 24,6 mill. kroner i reduserte årlige netto finanskostnader. 

 

Endret gjeld, anleggsverdi, avskrivninger og avdragsutgifter vil imidlertid også medføre endringer 

i beregnet minimumsavdrag. 
1
De endrede forutsetningene vil medføre behov for å øke 

avdragsbelastningen for å tilfredsstille minimumsavdraget og gevinsten ved sparte netto 

finanskostnader blir redusert. Sammen med kommunen er denne summen anslått til om lag 5 mill 

kroner årlig. Nettoeffekten av redusert lånegjeld kan dermed beregnes til 19,6 mill kroner  

(24,6 – 5,0 = 19,6).  

 

Ifølge årsmelding 2011 har lånegjelden til Tromsø kommune økt med 32 % fra 2006 til 2011.  

                                                 
1
 Årlig beregning av minimumsavdrag gjøres for å sikre at kommunen betaler nok avdrag på lån i forhold til 

restverdi. 
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Økende gjeldsgrad medfører økte netto finanskostnader som reduserer den fremtidige økonomiske 

handlefriheten til kommunen. Økende gjeldsgrad medfører også at kommunen blir mer sårbar  

 for økt rentenivå.  

 

KOSTRA viser følgende nøkkeltall for 2011: 

 

 Tromsø ASSS* Landet 

u/Oslo 

Troms Gr.13 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 98,0 68,1 65,8 87,8 64,9 

Netto finans og avdrag i % av brutto 

driftsinntekter 

5,8 3,9 3,7 5,4 3,8 

* ASSS = Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbyer, et samarbeid mellom de 10 største kommunene i Norge målt etter 

innbyggertall  

 

Dersom vi forutsetter at det i 2011 var 302,2 mill. kroner mindre lånegjeld i Tromsø kommune 

ville det medført følgende justerte nøkkeltall for 2011 i Tromsø kommune: 

 

 Tromsø 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 90,8 

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 5,2 

 

Vi ser at andel gjeld av brutto driftsinntekter ville blitt redusert fra 98 % til 90,8 % og at andel 

netto finans ville blitt redusert fra 5,8 % til 5,2 %. Vi har ikke beregnet nye gjennomsnittstall for 

de det sammenlignes med her, men det antas at det kun vil medføre mindre justeringer. En 

reduksjon av lånegjeld på 302,2 mill. kroner vil frigjøre midler som i dag brukes til renter og 

avdrag, men Tromsø kommunes gjeldsandel i forhold til inntekter vil fortsatt ligger over ASSS 

kommunene, landet og øvrige kommuner i gruppe 13. 

 

Pr i dag driver Tromsø kommune tre kommunale barnehager i leide bygg. Ifølge 

husleiekontraktene for disse dekker husleien kommunen betaler kun kapitalkostnadene mens FDV-

kostnadene (forvaltning, drift og vedlikehold) dekkes av Tromsø kommune. Dersom driften av 

bygningene til de 28 barnehagene overføres til et AS forutsetter vi at de totale FDV-kostnadene 

overføres til dette selskapet. For 2011 utgjorde FDV-kostnadene i de 28 barnehagene 16,2 mill. 

kroner. Disse kostnadene vil erstattes med husleie som betales til AS et. FDV-kostnader består av 

følgende hoveddeler; strøm, renhold og indre og ytre vedlikehold. Basert på regnskapstall 2011 og 

fordeling på utgifter det året kan de 16,2 mill. kroner fordeles som følger: 

 

Typer utgift Sum regnskap 2011 Prosentandel 

Strøm og alarmtjenester 2 997 18,5 % 

Lønn (renhold) 5 297 32,7 % 

Vedlikehold bygg og renovasjon 3 823 23,6 % 

Vedlikehold utvendig og brøyting 2 802 17,3 % 

Andre utgifter 1 280 7,9 % 

Sum FDV 16 200 100 % 
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   Det kommunale aksjeselskapet vil måtte beregne en husleie som dekker selskapets kostnader 

inkludert kapitalkostnadene. For kommunen vil netto sparte kostnader bli erstattet med økte 

husleiekostnader som skal dekke både bygningsmessig drift og kapitalkostnader i det nye 

aksjeselskapet.  

 

I alternativ 1 vil Tromsø kommune får reduserte netto finanskostnader på 24,6 mill. kroner og 

reduserte FDV-kostnader på 16,2 mill. kroner. Dersom husleien fra aksjeselskapet settes høyere 

40,8 mill. kr vil det medføre merkostnader for kommunen, og dersom husleien settes lavere enn 

dette vil det gi mindrekostnader for kommunen. 

 

Vi har også fått tilsendt beregninger fra kommunen som antyder et betydelig vedlikeholdsetterslep 

for de 28 barnehagen  på anslagsvis 12,8 mill. kroner. PwC antar at et aksjeselskap vil sette fokus 

på dette, og at vedlikeholdskostnadene muligens vil øke de kommende årene, med de følger dette 

vil kunne ha på leiebeløpet som Tromsø kommune må betale.    

 

Kommunalt tilskudd til private barnehager beregnes ut i fra kostnadsnivået i den gjennomsnittlige 

kommunale barnehagen, se egen faktaboks på s32.  I alternativ 1 skal driften fortsatt være 

kommunal, mens FDV- og netto finanskostnader erstattes med husleie til ASet.  Dersom dette 

endrer kostnadsnivået vil det også  medføre endringer i det tilskuddet kommunen skal betale til de 

kommunale barnehagene, men i alternativ 1 blir det ingen endring i andelen kommunale og private 

barnehager, som er på henholdsvis 51 % og 49 %.    

 

Konsekvenser for de private barnehagene 

Hvorvidt endringene i organisasjonsmodellen får økonomiske konsekvenser for dagens private 

barnehager vil være avhengig av om husleien som erstatter FDV- og nettofinanskostnader settes 

høyere eller lavere enn dagens nivå. Går kostnadene for de kommunale barnehagene opp vil også 

tilskuddet til de private øke, reduseres de kommunale kostnadene reduseres også tilskuddet til de 

private barnehagene.  

 

Konsekvenser for aksjeselskap 

Egenkapitalinnskuddet, inklusive overført gjeld vil være avgjørende for hvor mye det kommunale 

aksjeselskapet vil måtte finansiere ved ekstern opplåning, noe som igjen vil ha betydning for 

leiebeløpet som avtales partene i mellom. Overdragelsen vil som tidligere nevnt utløse en 

dokumentavgift til Staten på 9,2 mill. kroner dersom ikke grunnbokshjemlene holdes tilbake i 

kommunen. Dette vil være en engangskostnad som fordyrer den samlede vurderingen av dette 

alternativet. 
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Økonomiske forhold alternativ 1 på lang sikt 

De økonomiske gevinstene Tromsø kommune vil kunne oppnå under dette alternativet er:  

 

 Beregnet salgspris på eiendommene, denne forutsettes imidlertid benyttet som 

tingsinnskudd ved etablering av aksjeselskap  

 Langsiktige låneforpliktelser vil bli nedkvittert og overført aksjeselskapet 

 Sparte finans- og FDV kostnader 

 

De økonomiske kostnadene Tromsø kommune under dette alternativet påtar seg vil kunne være: 

 

 Transaksjonskostnader ved gjennomføring av salget/overføringen 

 Vi antar at det ikke vil påløpe kostnader ved tilbakebetaling av utbetalt MVA-

kompensasjon 

 De nye leiekostnadene 

 

Salg og overdragelse av barnehagebyggene vil ikke være lønnsomt selv om det potensielt frigjøres 

betydelig kapital umiddelbart gjennom at påhvilende gjeld overføres fra Tromsø Kommune til det 

nye aksjeselskapet. Dette har sammenheng med at Tromsø kommune deretter vil måtte leie tilbake 

byggene for å kunne forestå ordinær barnehagedrift. Som det framgår av figurn under vil 

leiekostnadene over tid overstige besparelsen ved reduserte lån, og etter 17 år vil Tromsø 

kommune ha betalt mer i leie enn det som er frigjort ved overføringen. 

 
 

I figuren over er dette forsøkt synliggjort gjennom å sette opp akkumulerte besparelser som følge 

av redusert lånebelastning og sparte FDV-kostnader i samme figur som kostnadene, dvs. de 

akkumulerte leieinntektene.  Det er her lagt til grunn en leiekostnad med utgangspunkt i de 
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takseringene som Norsk Eiendomstaksering AS har basert seg på. I tillegg til leiekostnadene vil en 

kunne påregne økte vedlikeholdskostnader fremover. 

4.3 Styringsmessige konsekvenser 

Ettersom driften av barnehagene i dette alternativet beholdes i kommunen vil det ikke få noen 

direkte styringsmessige konsekvenser  for barnehagene.  

4.4 Ikke prissatte effekter 

Ved siden av de endringene som lar seg innarbeide i økonomiske og juridiske analyser vil 

organisatoriske endringer i barnehagesektoren kunne gi virkninger som ikke lar seg verdsette 

direkte i kroner. Dette kan være kvalitative endringer som påvirker brukerne, de ansatte og 

samfunnet rundt. Ettersom barnehageloven åpner for lokale tilpasninger i måten barnehagene 

organiseres og drives på, vil også barnehageeiernes muligheter til styring av driften i den enkelte 

barnehage bli drøftet under dette punktet.  

 

Kvaliteten på barnehagetjenestene 

I alternativ 1 beholdes driften av barnehagene som en ordinær del av kommunens virksomhet, og 

vil fortsatt være en del av kommunens egen barnehagedrift i henhold til de til enhver tid gjeldene 

kvalitets- og kompetanseplanene for kommunale barnehager.   

 

Kapasitetskontroll og fordeling  

Ettersom kommunen beholder driften i egen regi vil det heller ikke bli noen vesentlige endringer i 

forhold til fordeling og kapasitetskontroll. Det forutsettes da at leieavtalene med ASet som eier 

byggene er utformet med tanke på at barnehagene beholder fleksibiliteten i forhold til endringer i 

antall barnegrupper og størrelsen på disse. I motsatt fall vil det kunne bli noe mindre mulighet for 

å tilpasse driften til svingninger i sammensetningen av barnegruppene, og dermed også noe større 

utfordringer mht. geografisk fordeling m.m. 

   

Ansattes vilkår 

Alternativ 1 gir ingen endringer i de ansattes tilsettingsforhold og vilkår. Fra fagforeningene er det 

stilt spørsmål ved om en utskillelse av eiendomsmassen vil kunne bidra til mindre direkte linjer og 

mer byråkrati og krav til formalisering av løpende daglig vedlikehold av bygninger og utstyr. Her 

kan det anføres at virkningen like gjerne kan bli den motsatte ved at det avtales at ansvaret entydig 

ligger på huseier som står ansvarlig for å holde eiendommen i avtalt stand.    
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4.5 Merverdiavgift 

 

Faktaboks 1: Merverdiavgift – overtakelse av justeringsplikt 

 

Tromsø kommune har fått kompensasjon for merverdiavgift for betalt mva ved investeringer 

(nyoppføringer). For fradragsført eller kompensert merverdiavgift er det i utgangspunktet 10 års 

”bindingstid” på at eiendommen brukes i den kompensasjonsberettigede eller fradragsberettigede  

virksomhet. For hvert år eiendommen brukes av kommunen ”opptjenes” 1/10 av den fradragsførte 

merverdiavgift. Det vil si at overdragelse av eiendommen før det er gått 10 år medfører at 

merverdiavgift for den gjenstående del av 10 årsperioden må tilbakeføres.  

 

Et eksempel: Tromsø kommune har ført opp et bygg der kommunen har fått kompensasjon for 

inngående MVA på NOK 1 mill. Dersom bygget overdras til f.eks et AS etter 5 år må NOK 

500 000 tilbakeføres til staten.  

 

For å unngå tilbakeføring kan ASet som overtar eiendommen overta justeringsforpliktelsen. ASet 

vil da forplikte seg til å bruke bygget i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet i 

den gjenværende perioden av justeringsperioden på 10 år.  

 

Utleie av fast eiendom er som hovedregel unntatt fra merverdiavgiftsloven, og det samme er 

barnehagevirksomhet. Dersom ASet skal drive barnehagevirksomhet selv er dette 

kompensasjonsberettiget og ASet kan derfor overta justeringsforpliktelsen. Dersom ASet ikke 

skal drive barnehagen selv, men leie byggene ut til Tromsø kommune som skal drive 

barnehagene, vil ASet kunne gjøre en frivillig registrering for utleien. Dette er en særskilt 

registrering ved siden av den ordinære mva-registreringen. Med en slik registrering kan ASet 

overta justeringsforpliktelsen fra kommunen.  

 

Avtale om overtakelse av justeringsforpliktelse må inngås i samme avgiftstermin som bygget 

overføres.  

 

Det er svært viktig å være oppmerksom på at dersom ASet senere skal leie ut bygg til private 

aktører som skal drive barnehage så vil en slik utleie ikke omfattes av en frivillig registrering og 

dette har konsekvenser for allerede fradragsført merverdiavgift som da delvis må tilbakeføres 

dersom 10-årsperioden ikke er ute. I tillegg skal en slik utleie ikke faktureres med mva, og det 

kan heller ikke føres fradrag for kostnader knyttet til denne utleien.  

 

Beregnet momskompensasjonsforpliktelse på eiendommene er på 36,4 mill. kroner pr 31.12.2012. 

Merverdiavgiften vil imidlertid ikke bli en kostnad i alternativ 1 da ASet kan overta 

justeringsforpliktelsen.  

 

4.6 Alternativ 1: Oppsummering og konklusjoner  

Dersom kommunen overfører eiendommene til 28 barnehager til et eget AS for så å leie de tilbake 

slik at den kommunale barnehagedriften kan fortsette som før vil det redusere kommunens 

lånegjeld med 302 mill kr, og netto finanskostnader med 24,6 mill. kr. De reduserte 

finanskostnadene vil imidlertid bli erstattet av en husleie som også skal dekke forvaltning og drift 
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av eiendommene, og på lang sikt vil dettte føre til økte utgifter for kommunen. Beregninger viser 

at man etter 17 år har betalt inn mer i husleie enn den kapitalen som frigjøres.  

 

Ved utskilling av eiendommene med tilhørende grunnbokshjemler vil det påløpe dokumentavgift 

på 9,2 mill. kr som en engangskostnad. Dette kan unngås ved å beholde hjemlene i kommunen, 

men vil da få konsekvenser for ASets muligheter til å stille sikkerhet for lån m.m.  

 

Etter vår vurdering vil ASet være skattepliktig da det drives skattepliktig virksomhet. 

 

Alternativet får ingen arbeidsrettslige konsekvenser ettersom driften av barnehagene beholdes i 

kommunal regi og det er dermed heller ingen endrede kostnader knyttet til de ansatte i 

barnehagene.  

 

Alternativ 1 vil få betydning i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Etter vår 

vurdering vil kjøp av kommunen fra ASet som leverandør kunne komme inn under unntaket om 

utvidet egenregi. I de tilfeller der det er ASet som kjøper hos kommunen  er rettstilstanden pr. dags 

dato ikke avklart. Vi antar at dette vil avklares i nytt anskaffelsesdirektiv. 

Alternativet vil også medføre at avtaler mellom ASet og kommunen vil måtte skje på 

markedsmessige vilkår samt at aksjelovens regler vil måtte følges.  
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5 Om alternativ 2: Overføring av 28 barnehager 
med drift til 100 % kommunalt eid AS 

5.1 Endring av selskapsform  

I alternativ 2 skilles både driften av barnehagene og eiendommene ut i et AS, og de ansatte i 

barnehagene overføres til ASet. Som i alternativ 1 forutsetter vi at selskapet stiftes med 

eiendommene som tingsinnskudd. Når det gjelder skatt og merverdiavgift vil de samme forhold 

som gjelder for alternativ 1 slå inn. ASet kan overta justeringsforpliktelsen og merverdiavgiften vil 

ikke bli en kostnad. Se faktaboks 1. Før øvrig vil det som fremgår under pkt. 4.1 om offentlige 

anskaffelser samt øvrige konsekvenser også gjelder for alternativ 2.  

 

Det som juridisk skiller alternativ 2 fra alternativ 1, er at i dette alternativ overføres også driften og 

de ansatte i barnehagene til ASet. Arbeidsmiljøloven kapittel 16 har regler som regulerer de 

arbeidsrettslige forhold ved virksomhetsoverdragelse.  

 

Kapittel 16 i arbeidsmiljøloven inneholder også regler om følgende forhold: 

 

1. Regler om overføring av arbeidsforhold 

2. Nærmere regler om hvilke rettigheter og plikter som overføres, herunder særregler 

om kollektive pensjonsrettigheter og tariffavtaler, samt de tillitsvalgtes rettsstilling 

3. Forbud mot oppsigelse på grunn av virksomhetsoverdragelsen 

4. Regler om informasjon og drøfting av arbeidstakerrepresentanter (og 

arbeidstakere) 

 

Idet følgende gjennomgår og kommenterer vi disse reglene for virksomhetsoverdragelse. 

5.2 Virksomhetsoverdragelse  

Hva skal til for at det foreligger en virksomhetsoverdragelse  

I praksis er det tre vilkår for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse: 

 

1. Det må være en overføring av en selvstendig økonomisk enhet 

2. Virksomheten må være overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt eller ved 

sammenslåing av virksomheter 
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3. Den overførte virksomhet må i det vesentlige være den samme som før overføring, slik at 

dens identitet er bevart. 

 

I det første vilkåret om at det må overføres en selvstendig økonomisk enhet ligger det et krav om 

en organisert enhet av personer og aktiviteter som gjør det mulig å utøve en økonomisk virksomhet 

med et selvstendig økonomisk formål. Ved overdragelse av en del av en enhet må det derfor 

vurderes særskilt om man står overfor en selvstendig enhet. I alternativ 2 skal enkelte av 

kommunens barnehager ligge igjen i kommunen, og det vil derfor være et spørsmål om kriteriet 

om selvstendig enhet er oppfylt. Vi antar imidlertid at en utskillelse av barnehager vil tilfredsstille 

vilkåret om en selvstendig økonomisk enhet.  

 

Når det gjelder det tredje vilkåret om at virksomhetens identitet må være i behold, må det foretas 

en konkret vurdering når alle forhold ved en eventuell virksomhetsoverdragelse er avklart. De 

sentrale momenter vil være om det er den samme aktivitet som skal utføres, de samme ansatte, om 

utstyr og eiendom overføres, om innholdet i tilbudet er det samme og hvem virksomheten er rettet 

mot.  

 

Slik vi forstår det foreligger det ingen planer om endring i barnehagedriften når det gjelder innhold 

eller ansatte, og vi antar at identitetsvilkåret i utgangspunktet vil være oppfylt og at overføringen 

av barnehagedriften er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Dersom det planlegges 

endringer som tilsier at identiteten kan endres må det foretas en konkret vurdering av om 

overføringen til AS er en virksomhetsoverdragelse.  

 

Overføring av arbeidsforhold  

I utgangspunktet har alle de berørte ansatte rett til å være med over til ny arbeidsgiver. Ettersom en 

del av barnehagene skal ligge igjen i kommunen må det tas stilling til hvilke ansatte som skal 

overføres til ASet. Vi antar at de ansatte i hovedsak er knyttet til de enkelte barnehagene og at 

avgrensning av ansatte ikke medfører større tvilstilfeller.  

 

Det klare utgangspunktet i loven er at de ansattes rettigheter skal videreføres i det overtakende 

selskap, dette gjelder også lønns- og arbeidsvilkår for øvrig. 

 

Det må utarbeides nye arbeidsavtaler for arbeidstakere som blir overført til det overtakende 

selskap som bekrefter endringen i arbeidsgivers identitet og eventuelt andre endringer. Dette kan 

gjøres ved at det utformes en tilleggsavtale til arbeidsavtalen. Et informasjonsbrev fra arbeidsgiver 

er ikke tilstrekkelig  
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Pensjons- og tariffavtaler 

For tariffavtaler er utgangspunktet at de overføres til den nye arbeidsgiveren. Ny arbeidsgiver har 

imidlertid mulighet til å fri seg fra tariffavtalen ved å skriftlig erklære overfor fagforeningen innen 

tre uker etter datoen for overdragelse at en ikke ønsker å bli bundet, med mindre det foreligger et 

annet rettsgrunnlag som tilsier at ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtalen. Vi kjenner ikke til at 

det foreligger noe slikt rettsgrunnlag i denne saken. Arbeidstakernes individuelle rettigheter som 

følger av tariffavtalen vil uansett fortsette å gjelde til tariffperioden utløper eller det inngås ny 

tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakerne.  

 

Den nye arbeidsgiveren har i utgangspunktet også et valg knyttet til de kollektive 

pensjonsordningene ved en virksomhetsoverdragelse. Ved overdragelser fra offentlig til privat 

sektor vil ikke den offentlige tjenestepensjonen kunne overføres. I slike tilfeller skal den nye 

arbeidsgiveren sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening i en annen 

kollektiv pensjonsordning. Bestemmelsen stiller ikke kvalitative eller kvantitative krav til denne 

pensjonsordningen. 

 

Hvilke informasjons- og drøftingstiltak som må gjennomføres 

Følgende tiltak må gjennomføres av nåværende arbeidsgiver og til dels av ny arbeidsgiver for å 

overholde arbeidsmiljølovens regler i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen:  

 

Informasjon og drøftelsesmøte med de tillitsvalgte 

Sørge for skriftlig innkalling til informasjons- og drøftelsesmøte mellom ledelsen og de 

tillitsvalgte før det fattes beslutning om virksomhetsoverdragelse. Det må informeres om 

alle forhold som forutsettes i arbeidsmiljøloven: 

a) grunnen til overdragelsen, 

b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,  

c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, 

d) endringer i tariffavtaleforhold, 
 

e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, 

f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.  

g) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, 

skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en 

avtale 

 

På møtet skal man drøfte håndtering av eventuelle endringer i de ansattes arbeidsforhold. 

Ved eventuelle drøftelser med de tillitsvalgte etter at virksomhetsoverdragelsen er vedtatt, 

skal også ledelsen i det overtakende selskap delta.  
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Umiddelbart etter informasjons- og drøftelsesmøte med de tillitsvalgte skal det utformes 

protokoll fra møtet, og sørges for innhenting av signatur fra alle møtedeltakerne.  

 

Informere de ansatte 

I tillegg til informasjonsmøte med de tillitsvalgte skal de ansatte informeres om alle 

forhold som er forutsatt i arbeidsmiljøloven (de samme forhold som det skal informeres 

om til de tillitsvalgte). Arbeidsgiver kan velge de informasjonsmetoder som passer 

virksomhetens geografiske plassering, antall ansatte, struktur mv., det være seg 

informasjonsmøter, informasjonsskriv, intranett, oppslag med videre. 

 

Møtereferat skal utarbeides fra alle møter, og det skal informeres om de ansattes rett til å 

reservere seg mot at arbeidsforholdet overføres (reservasjonsrett) samt frist for å gjøre 

denne gjeldende. Videre skal det opplyses om fortrinnsrett til ledig stilling dersom den 

ansatte utøver reservasjonsrett, og den ansatte sies opp som følge av dette.  Dette kan også 

sendes ut i brev. 

 

Reservasjonsrett, valgrett 

Arbeidstakerne i kommunen kan utøve reservasjonsrett og motsette seg å bli med over til ny 

arbeidsgiver. I utgangspunktet opphører da ansettelsesforholdet hos kommunen og arbeidstakeren 

blir heller ikke ansatt i det nye selskapet. Bruk av reservasjonsrett utløser ikke de samme 

rettsvirkninger som en oppsigelse gjør. Arbeidstaker vil derfor ikke ha rett til å påberope seg 

lovens oppsigelsesvern eller kreve forhandlinger eller rett til å stå i stillingen.  

 

Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før 

overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett, har fortrinnsrett til ny ansettelse 

hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling 

arbeidstaker ikke er kvalifisert for. 

 

 Det følger av rettspraksis at det unntaksvis kan foreligge en valgrett for arbeidstaker dersom 

overføring til ny arbeidsgiver fører til ikke uvesentlige negative endringer for arbeidstakeren. Det 

vil si at arbeidstakeren vil kunne velge å fortsette sitt ansettelsesforhold hos gammel arbeidsgiver.  

Spørsmålet om det foreligger valgrett må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. I rettspraksis er 

det lagt vekt på om det vil være sannsynlig at de ansatte vil miste sine arbeidsplasser hos ny 

arbeidsgiver pga snarlig nedbemanning. Et annet moment kan være at de ansatte kan få dårligere 

pensjonsrettigheter hos den nye arbeidsgiver.  
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Dersom det er sannsynlig at ASet skal ha færre ansatte pr. barn enn det som er tilfelle med den 

kommunale driften kan det være sannsynlig at nedbemanning vil være nødvendig, og dette kan da 

tilsi at de ansatte i kommunen kan utøve valgrett. Vi kjenner ikke til hvordan pensjonsrettigheter 

ASet vil ha, men dersom disse blir dårligere enn dagens pensjonsrettigheter kan dette også tale for 

at de ansatte vil ha en valgrett. Dersom ansatte velger å være ansatt i kommunen kan det oppstå 

overtallighet i kommunen, og det kan da bli nødvendig med en nedbemanningsprosess.  

 

Det er etter vår vurdering svært viktig at kommunikasjon og avklaring med de ansatte er ryddig og 

at kommunen har et best mulig bilde av hvordan de ansatte vil forholde seg til en eventuell 

valgrett. Det vil ikke være ønskelig at kommunen sitter igjen med overtallige mens ASet mangler 

ansatte.  

5.2 Økonomiske forhold 

Konsekvenser for Tromsø kommunes balanse 

I alternativ 2 forutsettes det at både bygningsmassen og driften av barnehagen overføres til et 

aksjeselskap. Når det gjelder balansemessige virkninger vil det i dette alternativet bli samme 

konsekvenser som omtalt i kapittel 4.2 (økonomiske forhold). Oppsummert kan dette vises slik: 

 

 Balanseverdi faste anlegg reduseres med 427,7 mill. kroner 

 Balansepost gjeld reduseres med 302,2 mill. kroner 

 Netto egenkapitalinnskudd i form av aksjer vil erstatte de ovennevnte postene  

 Egenkapitalinnskuddet vil være påvirket av hvordan det kommunale aksjeselskapet 

finansierer kjøpet 

 Dersom det kommunale aksjeselskapet forestår opplåning utover påhvilende gjeld vil 

Tromsø kommune kunne tilføres likviditet gjennom transaksjonen 

 Overdragelsen vil kunne medføre 9,2 mill. kroner i dokumentavgift som må hensyntas 

 

Konsekvenser for Tromsø kommunes driftsregnskap 

Følgende momenter omtalt i kapittel 4.1 vil også være gjeldende her: 

 24,6 mill. kroner i reduserte netto finanskostnader 

 16,2 mill. kroner i reduserte FDV-kostnader  

 Noe lavere gjeldsgrad og mindre sårbar mot renteøkning 

 

I alternativ 1 vil reduserte netto finanskostnader og FDV-kostnader erstattes med husleie til 

aksjeselskapet. I alternativ 2 vil reduserte netto finans- og FDV-kostnader samt øvrige 
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driftskostnader i barnehagene erstattes med kapitaltilskudd og driftstilskudd til de private 

barnehagene. 

 

De reduserte netto finanskostnadene på 24,6 mill. kroner vil erstattes med kapitaltilskudd til 

barnehagene. Kapitaltilskuddssatsen i 2011 var på 7.800 kr pr omregnet heltidsplass. Antall 

heltidsplasser i de 28 barnehagene var 1 722 plasser i 2011, dvs at kapitaltilskuddet beregnes til 

13,4 mill. kroner. Dette betyr at når vi kun ser på kapitaldelen vil en privatisering av 28 barnehager 

medføre en årlig innsparing i kostnadene på 11,2 mill. kroner (24,6 mill. – 13,4 mill. = 11,2 mill. 

kroner).  

 

Tromsø kommune vil kunne bruke netto eiendomsverdi til egenkapitalinnskudd helt eller delvis. 

Dersom dette gjøres fullt ut vil Tromsø kommune ikke bli tilført noen form for likviditet. Dersom 

det kommunale aksjeselskapet forestår større opplån enn dagens påhvilende gjeld vil dette kunne 

tilføre Tromsø kommune ytterligere likviditet. Finansieringsløsningen vil således kunne ha 

påvirkning for Tromsø kommune. Økt belåning i det kommunale aksjeselskapet vil i neste omgang 

kunne ha innvirkning på de tilskudd som må overføres for å kunne drifte barnehagene på et 

forsvarlig grunnlag. 

 

I alternativ 2 vil de 28 kommunale barnehagene bli private barnehager. Det vil i praksis si at 

dagens driftskostnader til drift av barnehagene og bygningene vil erstattes med driftstilskudd til de 

nye private barnehagene. Det er kostnadene i den gjennomsnittlige kommunale barnehagen som 

legges til grunn for beregningen av tilskuddsbeløpene til de private barnehagene. I avregningen for 

2011 (endelige tilskuddssatser basert på regnskapstall) er kostnadene til alle sentrumsbarnehagene 

og distriktsbarnehagene med i grunnlag for beregning. De eneste barnehagene som ble holdt 

utenfor i avregningen for 2011 var de midlertidige barnehagene Hvilhaug og Elverhøy, samt 

Samisk barnehage.  
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Faktaboks 2: Tilskuddsberegning private barnehager 

 

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ble fastsatt 29.10.2010 med hjemmel i Barnehageloven § 14 tredje ledd og iverksatt 

fra 01.01.2011. 

 

Det kommunale driftstilskuddet skal beregnes i forhold til budsjetterte kostnader i den 

kommunale barnehagen. Dersom kostnadene i en kommunal barnehage er 25 % høyere enn 

gjennomsnittskostnaden kan denne barnehagen unntas fra beregningen.  Midlertidige barnehager 

og utgifter til lærlinger skal også unntas fra beregningen. I hovedsak skal alle kostnader på 

funksjon 201 og 221 være med i beregningen, i tillegg skal det legges til et administrajonspåslag 

på 4 %. Dersom en kommune ikke har egne kommunale barnehager skal nasjonale satser brukes.  

 

Det offentlige tilskuddet til de private barnehagene skulle i 2011 utgjøre samme prosentandel av 

den offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som den enkelte barnehage 

mottok i 2010. Prosentandelen skulle i 2011 utgjøre minimum 89,25 %. Minimumsandelen har 

økt hvert år og fra høsten 2014 er det forventet at minimumsandelen settes til 100 %.  

 

Når det gjelder kapitaltilskudd kan kommunen velge å beregne egne kapitaltilskuddssatser eller 

benytte nasjonale satser. 

 

 Nasjonale drifttilskuddssatser 

2011 

Nasjonale kapitaltilskuddssatser 

2011 

Små barn 0-3 år 172 400 7 800 

Store barn over 3 år 84 000 7 800 

*det utarbeides også årlig nasjonale satser for åpne barnehager og familiebarnehager 

 

Etter at det kommunale regnskapet er fastsatt skal kommunen foreta en avregning, basert på 

regnskapsførte kostnader i kommunale barnehager. Ethvert merforbruk eller mindreforbruk i 

forhold til opprinnelige satser vil medføre enten tilbakebetaling eller fratrekk i kommende års 

tilskuddsbeløp til de private barnehagene.   

 

KS har utarbeidet en Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager, og presiseringer 

rundt lovverket som spørsmål/svar fra Fylkesmannsembetene er lagt ut på nettsidene til 

udir.no/barnehage.  

 

I Norge er det om lag 50 % private barnehager og 50 % kommunale barnehager. Kommuner som 

har både kommunale og private barnehager må beregne egne tilskudd til private barnehager, 

basert på kostnadene i den kommunale barnehagen. Forholdstall mellom andelen private 

barnehager i en kommune og beregningen kan vises i følgende tabell: 

 

 

 



 

33 
 

 
 

I en kommune med 50 % kommunale barnehager og 50 % private barnehager blir forholdstallet 1. 

Det betyr at en endring med 1 mill. i kostnadsnivå i kommunale barnehager medfører endring i 

tilskuddet til private barnehager med 1 mill., dvs. en samlet effekt for kommunen på 2 mill. 

kroner. 

 

I en kommune med 10 % kommunale barnehager og 90 % private barnehager blir forholdstallet 9. 

Det betyr at en endring på 1 mill. i kostnadsnivå i kommunale barnehager medfører endring i 

tilskuddet til de private barnehagene med 9 mill., dvs. en samlet effekt på 10 mill. kroner. 

 

 

 

Dersom vi forutsetter at de 28 barnehagene var private i 2011, ville det ha medført store endringer 

i beregnet driftstilskuddssats ettersom de barnehagene som blir igjen som grunnlag for beregning 

er distriktsbarnehagene. Disse barnehagene er lokalisert i skolene og er mindre i størrelse enn 

sentrumsbarnehagene. Vi har beregnet kostnader pr plass i alle de kommunale barnehagene i 

Tromsø kommune. Disse beregningene viser at distriktsbarnehagene er vesentlig dyrere i drift enn 

de sentrumsnære barnehagene.  

 

To av barnehagene (Sjursnes og Vengsøy barnehage) ligger mer enn 25 % over gjennomsnittet av 

distriktsbarnehagene og kan dermed unntas fra tilskuddsberegningen. Dersom vi bruker de 

resterende 12 distriktsbarnehagene som grunnlag for å beregne tilskuddssats i 2011 endres satsene 

som vist i tabellen: 

 

Driftstilskuddssatser 2011 

 

28 privatiseres og  

(12 distriktsbarnehager blir 

grunnlag for beregning) 

Økt tilskuddssats 

Drift sats små barn 157 097 178 711 21 614 

Drift sats store barn 74 721 86 729 12 008 
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Dette medfører økte årlige tilskudd for Tromsø kommune på kroner: 

 

Økning i tilskudd Plasser Økt årlig tilskudd 

Små barn i dagens private bhg 835,22 18 052 642 

Store barn i dagens private bhg 1259,42 15 123 560 

Sum 2094,64 32 537 196 

 

Økning i tilskudd Plasser Økt årlig tilskudd 

Små barn i dagens 28 sentrumsbarnehager 606,16 13 101 685 

Store barn i dagens 28 sentrumsbarnehager 1115,9 13 400 121 

Sum 1722,06 26 501 806 

 

Sum økning i årlig tilskudd i forhold til 

dagens organisering 

3 816,7 59 039 002 

 

 

Dersom vi i 2011 hadde privatisert de 28 sentrumsnære barnehagene ville det medført 

kostnadsøkning til dagens 41 private barnehager på 32,5 mill. kroner. I tillegg vil den endrede 

satsen også medføre økning i tilskuddene til de nye private barnehagene med 26,5 mill. kroner. 

Samlet sett kan Tromsø kommune forvente kostnadsøkninger i driftstilskuddene til private 

barnehager på 59 mill. kroner, forutsatt at driftsnivået i de 12 distriktsbarnehagene ligger som i 

2011.   

   Til fratrekk for denne kostnadsøkningen kommer kapitaldelen som omtalt over til å gi innsparinger 

på 11,2 mill. kroner (forutsatt nasjonale kapitaltilskuddssatser). Til sammen vil derfor en endret 

organisering etter alternativ 2 medføre økte årlige driftskostnader for Tromsø kommune på 47,8 

mill. kroner. 

 

I henhold til forskrift om likeverdig behandling kan kommunene velge om de beregner en egen 

kapitaltilskuddssats, eller om de benytter nasjonal sats som i 2011 var 7 800 kroner. I dette 

analysearbeidet er det ikke gjort noen vurderinger om eventuell endret kapitaltilskuddssats. PwC 

foreslår at kommunen beregner egne kapitaltilskuddssatser, dersom det vedtas å endre 

organiseringen av barnehagene etter alternativ 2. Dersom egne beregnede kapitalsatser ligger 

under nasjonal sats, vil det medføre en reduksjon i tilskuddet til private barnehager som kan dekke 

deler av det økte kostnadsnivået.  

 

En ny organisering etter alternativ 2 vil medføre en virksomhetsoverdragelse som omtalt i kapittel 

5.1. Gjennomføring av en virksomhetsoverdragelse vil medføre transaksjonskostnader for 

kommunen som følge av alle prosedyreregler som skal følges i henhold til lovverket. Disse 

prosedyrereglene knytter seg blant annet til forarbeid, informasjonsinnhenting, drøfting og 

informering av tillitsvalgte og ansatte. Det er vanskelig å anslå kostnadsbeløp til dette. Tromsø 
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kommune kan også komme i en situasjon med overtallighet, dersom de ansatte ikke ønsker å 

overføres til det nye selskapet.  

 

I 2011 var det til sammen 4 234 heltidsplasser til barnehage i Tromsø, fordelt på 2 092 private 

plasser og 2 142 kommunale plasser. Dette tilsvarer en andel private plasser på 49 % og 

kommunale plasser på 51 %, omtrent som landsgjennomsnittet. Dersom de 28 barnehagene 

privatiseres vil dette forholdet endre seg til 93 % private plasser og 7 % kommunale plasser. I 

kommuner som har en stor andel private plasser vil endringer i kostnadsnivået til de kommunale 

barnehagene få større konsekvenser enn i kommuner med lavere andel private barnehager, (se 

nærmere om dette i faktaboks 2) Kommunen vil være mer sårbar for feil/endringer i beregningen 

og en eventuell feil/endring på 1 mill. kroner i kostnadsnivået til distriktsbarnehagene vil kunne 

medføre en endring på 13,3 mill. kroner i tilskudd til de private barnehagene, eller en samlet effekt 

på 14,3 mill. kroner.  

 

Dersom Tromsø kommune hadde valgt å privatisere alle de kommunale barnehagene ville 

nasjonale satser blitt benyttet når tilskuddet til private skulle beregnes. Det ville medført en årlig 

økning i kostnadene til driftstilskudd for private barnehager på 24,5 mill. kroner til dagens private 

og 24,6 mill. kroner til de nye 44 private barnehagene, til sammen 49,1 mill. kroner.  

 

Konsekvenser for de private barnehagene (forutsatt uendret kapitaltilskudd) 

For dagens private barnehager vil alternativ 2 medføre årlige økte inntekter på 32,5 mill. kroner 

(eller 21 614 kroner pr små barn og 12 008 kroner pr store barn).  

 

For dagens 28 kommunale barnehager vil alternativ 2 medføre mulighet for økt kostnadsnivå på 

nærmere 26,5 mil kroner i året kroner (eller 21 614 kroner pr små barn og 12 008 kroner pr store 

barn).  

 

Gevinsten for de private barnehagene vil trolig avta noe de nærmeste årene, da det må forventes at 

det vil bli igangsatt tiltak for å redusere kostnadsnivået i distriktsbarnehagene, og/eller det 

beregnes egne kapitaltilskuddssatser som er mindre enn de nasjonale satsene. 

 

En situasjon med vesentlig lavere kapitaltilskuddssatser enn dagens satser kan få store økonomiske 

konsekvenser for nye private barnehager som har høye kapitalkostnader. I verste fall kan dette 

medføre at private barnehager må legge ned driften. Dersom det vedtas å beregne egne 

kapitaltilskuddsatser og disse blir lavere, bør det derfor vurderes å innføre differensierte 

kapitaltilskuddsatser basert på byggeår.   
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Konsekvenser for aksjeselskapet 

Det kommunale aksjeselskapet vil måtte forestå en forsvarlig finansiering av overdragelse av 

barnehagebygg og drift. Under forutsetning at overdragelsen skjer ved at det kommunale 

aksjeselskapet overtar bygg mv til dagens påhvilende gjeld vil driften som utgangspunkt bli 

forverret gjennom høyere avskrivninger enn det som er tilfellet i dag, ettersom virkelig verdi av 

det overførte er høyere enn dagens bokførte verdi, og således vil de fremtidige avskrivningene bli 

høyere enn dagens nivå. 

 

Overdragelsen vil også medføre at det påløper 9,2 mill. kroner i dokumentavgift, noe som vil være 

en fordyrelse. Fastsettelse av kapitaltilskuddssatser vil også ha stor innvirkning på økonomien og 

resultatene i det kommunale aksjeselskapet. Dersom satsene blir lavere enn dagens nivå vil driften 

på sikt kunne medføre at Tromsø kommune må tilføre det kommunale aksjeselskapet likviditet i 

form av egenkapitaltilskudd.  

 

Økonomiske forhold alternativ 2 på lang sikt 

Den mest iøyenfallende virkningen av alternativ 2 er at den innebærer en økning i utbetalt tilskudd 

til private barnehager på til sammen 47,8 mill.kr årlig. Eneste måten å påvirke dette på vil være å 

effektivisere i de gjenværende ditriktsbarnehagene og eventuelt å beregne nye satser for 

kapitaltilskudd. Mulig effekt av dette må imidlertid ansees som små. For øvvrig vil innvirkningen 

på den økonomiske situasjonen i stor grad være påvirket av hvordan overdragelsen finansieres i 

det kommunale aksjeselskapet, og her viser vi til det det som er sagt i forbindelse med alternativ 1.  

5.3 Styringsmessige konsekvenser 

ASet vil være et selvstendig rettssubjekt og vil derfor ikke være en del av Tromsø kommune. 

Ettersom Tromsø kommune skal eie 100 % av aksjene i selskapet kan Tromsø kommune avgjøre 

hvem som skal sitte i selskapets styre som velges første gang ved stiftelsen av selskapet. Etter dette 

vil selskapets generalforsamling vedta styreendringer. Med 100 % av aksjene vil Tromsø 

kommune ha alle stemmene i generalforsamlingen. 

 

Selskapet vil ledes av et styre. Dersom kommunen ønsker det kan generalforsamlingen legge 

føringer for styret gjennom å gi en styreinstruks. Daglig leder vil kunne instrueres gjennom en 

ansettelsesavtale eller instruks. Kommunen vil også kunne utforme selskapets vedtekter på en slik 

måte at disse ivaretar de ønsker kommunen har for ASet.  

 

Den politiske innflytelsen fra kommunen kan ivaretas gjennom valg av styremedlemmer.  
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Vedtektene kan angi hvordan fordeling av styremedlemmer skal være. Ut over dette vil styret 

måtte handle på en slik måte som ivaretar selskapets interesser på en best mulig måte. Det vil si at 

dette vil være det avgjørende hensyn for styrets handlinger og at politiske føringer således vil 

måtte vike ved eventuelle motstridende interesser.  

 

Det er stilt spørsmål om kommunen kan binde ASet til å vedta fremtidige kvalitetsplaner for 

barnehagene i Tromsø kommune. Dette for å sikre at kvaliteten i barnehagene som drives fra ASet 

blir lik kvaliteten i de kommunale barnehagene. Etter vår vurdering kan dette sikres gjennom 

vedtekter og styreinstruks. Det kan fremgå av selskapets vedtekter at selskapet skal drive 

barnehager i tråd med den kommunale kvalitetsplanen og at selskapet skal vedta kvalitetsplanen 

for drift av barnehagene. Videre kan det fremgå at selskapets styre skal vedta den til en hver tid 

gjeldende kvalitetsplan til også å gjelde for driften av barnehagene i ASet. GF kan i tillegg gi 

selskapets styre en instruks om at den kommunale kvalitetsplan skal vedtas for driften av 

barnehagene i ASet.  

 

Det er imidlertid viktig å være klar over at GF står fritt til å endre vedtektene eller å gi styret andre 

instrukser senere. Ettersom Tromsø kommune eier 100 % av aksjene vil kommunen uansett 

kontrollere GF og dermed sikre vedtakelsen av den kommunale kvalitetsplan for barnehagene.  

 

På samme måte som for kvaliteten vil det her være opp til styret i den enkelte barnehagen å 

fastsette antall og fordeling av barnehageplassene i de enkelte barnehagene, og kommunens direkte 

innflytelse på dette vil bli redusert. Imidlertid vil dette også kunne ivaretas gjennom vedtektene 

samt styreinstruks.     

 

5.4 Ikke prissatte effekter 

Ansattes vilkår  

De ansatte vil i dette alternativet være underlagt reglene for virksomhetsoverdragelse, og kostnader 

som overtallighet m.m. ved dette er hensyntatt i de økonomiske analysene. En  

virksomhetsoverdragelse vil likevel også ha ikke tallfesta virkninger for de ansatte, i det skifte av 

arbeidsgiver gir usikkerhet og uro i hverdagen.  Fra fagforeningene framholdes særlig 

pensjonsrettigheter som et problematisk punkt for arbeidstakerne, idet opparbeidete AFP-

rettigheter kan bortfalle, og verdien på fripoliser og nivået på nye pensjonsordninger kan bli 

lavere. Særlig framholdes det at ansatte over 55 år vil kunne oppleve at de går tapende ut av en 

virksomhetsoverdragelse reint økonomisk.  
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Et annet punkt som fagforeningene framholder som potensielt problematisk ved en 

virksomhetsoverdragelse av de 28 barnehagene er at reservasjonsretten ikke vil oppleves som  reell 

i og med at det ikke vil være gjenværende fagstillinger i kommunen å bruke fortrinnsretten i.  Et 

eventuelt valg om å benytte seg av reservasjonsretten vil dermed mest sannsynlig føre til at man 

må gi avkall på barnehageyrket.   

 

I påvente av en eventuell lovpålagt bemanningsnorm stiller fagforeningene også spørsmål ved om 

en virksomhetsoverdragelse vil kunne føre til endringer i bemanningen i de enkelte barnehagene, 

og dermed økt arbeidspress for de ansatte.  

 

Hvor store de faktiske endringene for de ansatte vil bli er det ikke mulig å si noe sikkert om før de 

konkrete forhandlingene rundt dette er gjennomført.  

 

5.5 Alternativ 2 Oppsummering og konklusjoner 

 

Dersom kommunen overfører eiendommene til 28 barnehager til et eget AS for så å leie de tilbake 

slik at den kommunale barnehagedriften kan fortsette som før vil det redusere kommunens 

lånegjeld med 302 mill kr, og netto finanskostnader med 24,6 mill. kr. Ved utskilling av 

eiendommene med tilhørende grunnbokshjemler vil det påløpe dokumentavgift på 9,2 mill. kr som 

en engangskostnad. Dette kan unngås ved å beholde hjemlene i kommunen, men vil da få 

konsekvenser for ASets muligheter til å stille sikkerhet for lån m.m.  

 

Dagens kostnader til drift av barnehagene erstattes av utbetaling av tilskudd til private barnehager i 

ASet. Beregningsgrunnlaget for disse tilskuddssatsene endres betydelig gjennom utskillelsen av 

sentrumsbarnehagene, og dette fører til økte tilskudd også til eksisterende private barnehager. Til 

sammen øker de årlige tilskuddene til de nye private barnehagene med 26,5 mill. kr, og 32, 5 mill. 

kr til de eksisterende private barnehagene. Korrigert for 11,2 mill. kr i innspart kapitaltilskudd gir 

dette en samlet årlig utgiftsøkning på 47, 8 mill. kr  

  

Kostnadstallene over vil kunne endres noe dersom kommunen beregner egne  kapitaltilskuddsatser 

og senker kostnadene i de gjenværende barnehagene.  

 

Etter vår vurdering vil ASet være skattepliktig da det drives skattepliktig virksomhet.  
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Altenativ 2 vil medføre arbeidsrettslige konsekvenser da overføringen av driften til ASet vil 

omfattes av arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. I tillegg til dette vil det påløpe 

transaksjonskostnader i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Det kan også påløpe utgifter 

dersom det skulle oppstå overtallighet av ansatte i kommunen.  

 

Alternativ 2 vil få betydning i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Etter vår 

vurdering vil kjøp av kommunen fra ASet som leverandør kunne komme inn under unntaket om 

utvidet egenregi. I de tilfeller der det er ASet som kjøper hos kommunen  er rettstilstanden pr. dags 

dato ikke avklart. Vi antar at dette vil avklares i nytt anskaffelsesdirektiv. 

Alternativet vil også medføre at avtaler mellom ASet og kommunen vil måtte skje på 

markedsmessige vilkår samt at aksjelovens regler vil måtte følges. 
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6 Om alternativ 3: Overføring av 28 barnehager 
med drift til et kommunalt foretak 

6.1 Endring av selskapsform  

I alternativ 3 vil barnehagene med bygningsmasse og inventar/utstyr overføres til et kommunalt 

foretak. Et kommunalt foretak er en utskilt del av kommunens forvaltning. Et kommunalt foretak 

er ikke et eget rettssubjekt og kan derfor ikke selv ha rettigheter og plikter, og kommunen vil 

fortsatt hefte for foretakets forpliktelser. Foretaket kan heller ikke ha partsstilling overfor 

domstoler eller andre myndigheter.  

 

Opprettelse av et kommunalt foretak vil ikke være en virksomhetsoverdragelse etter 

arbeidsmiljøloven.  

 

Kort om kommunalt foretak: 

 

 Kommunestyret eller fylkestinget skal selv treffe vedtak om opprettelse av 

kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, herunder velge styre og fastsette 

vedtekter for foretaket. 

 

 I kommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget 

selv fastsette at rådet skal velge styre. 

 

 Kommunalt foretak ledes av et styre og en daglig leder. Både styret og daglig 

leder er obligatoriske organer, og det er ikke adgang til å etablere andre 

styringsalternativer enn dette. 

 

 Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets 

medlemmer med varamedlemmer velges blant de ansatte. De ansattes 

representanter har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, 

rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis 

foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. 

forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i 

behandlingen av disse sakene.  

 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19670210z2EzA72
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 Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av kommunestyret 

 

6.2 Økonomiske forhold 

Konsekvenser for Tromsø kommunes balanse 

Et kommunalt foretak er ikke et eget rettssubjekt, men en del av kommunen. Et kommunalt foretak 

utarbeider eget regnskap og egen balanse. Foretaket skal ha et eget styre og en egen daglig leder. 

Pr i dag er det etablert to kommunale foretak i Tromsø; Tromsø parkering KF og Tromsø Havn 

KF.   

 

Som i alternativ 1 og 2 vil balanseverdi faste anlegg i kommunens balanse reduseres med 427,7 

mill. kroner og gjeld reduseres med 302,2 mill. kroner. Dersom barnehagene endres etter alternativ 

3 vil fordringer og gjeld til kommunale foretak fremgå i egen forskriftsbestemt note nr. 4.  

 

I dagens note nr. 16 ”Langsiktig gjeld og avdrag” er beregningsmåte for årlige minsteavdrag og 

fordeling av langsiktig gjeld satt opp med fordeling; Tromsø kommune, Tromsø Parkering KF, 

Tromsø Havn KF og Konsernet Tromsø kommune. Alle nøkkeltall med konsernet Tromsø 

kommune vil være Tromsø kommune inkludert kommunale foretak.  

 

Konsekvenser for Tromsø kommunes driftsregnskap 

Som i alternativ 1 og 2 vil denne organiseringen medføre lavere netto finanskostnader og FDV-

kostnader og netto finanskostnader vil erstattes av kjøp fra foretak (kostraart 380).  

Dersom denne kostnaden avtales høyere enn dagens FDV-kostnader og reduserte netto 

finanskostnader vil det medføre merkostnader for kommunen. Dersom denne kostnaden settes 

lavere enn dagens kostnader vil det medføre mindreutgifter for kommunen.  

 

Et kommunalt foretak skal ha eget styre og en egen daglig leder. Dette vil medføre økte 

administrative kostnader sammenlignet med dagens alternativ. Med denne forutsetningen kan en 

anta at alternativ 3 vil øke kostnadene i forhold til dagens kostnadsnivå. Dersom foretaket klarer å 

effektivisere driften i forhold til dagens modell kan det økte kostnadsnivået reduseres.   

 

Fordelen med at bygningsmessig drift av de 28 kommunale barnehagene skilles ut i eget 

kommunalt foretak kan være at kostnader og inntekter til driften synliggjøres bedre. Bruk av et 

eventuelt overskudd krever vedtak i Bystyret. Mange kommuner velger å trekke ut 

bygningsmessig drift for hele kommunen i egne foretak. Dette sikrer at eventuelle inntekter som 

genereres av foretaket går til bygningsmessig drift og vedlikehold, og ikke til øvrig drift av 

kommunen. PwC antar at det kan ligge et mulig effektiviseringspotensial for bygningsmessig drift, 
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men antar at dette potensialet er størst dersom all bygningsmessig drift i kommunen overføres til et 

kommunalt foretak, ikke bare driften av 28 sentrumsnære barnehager.  

 

I forbindelse med takseringen er det beregnet reelle verdier på barnehagene. Vi har fått opplyst fra 

kommunen at det foreligger et vedlikeholds etterslep  i barnehagene. Det er grunn til å tro at et 

eget kommunalt foretak vil sette mer fokus på dette (også omtalt vedrørende alternativ 1 der 

bygningsmessig drift settes ut til et aksjeselskap). Dette kan medføre økte vedlikeholdskostnader i 

en periode, som igjen vil øke tilskuddet til de private barnehagene.  

 

Konsekvenser for de private barnehagene 

Tilskuddet til de private barnehagene beregnes etter gjennomsnittskostnaden i den kommunale 

barnehagen. I alternativ 3 er driften av barnehagen kommunal, men det bygningsmessige overtas 

av et kommunalt foretak. Barnehagene forblir kommunale og kostnadene til de 28 barnehagene er 

med i grunnlaget for beregning av tilskuddet til de private. Dersom kostnadsnivået øker grunnet 

økte administrative utgifter og/eller vedlikehold vil det øke tilskuddet til de private barnehagene. 

Dersom kostnadsnivået reduseres grunnet effektivisering eller andre forhold vil det redusere 

tilskuddet til de private barnehagene.  

 

Økonomiske forhold alternativ 3 på lang sikt 

Utgangspunktet i dette alternativet er at det i realiteten ikke skjer noen økonomiske endringer for 

Tromsø kommune samlet sett, noe fordyrelse gjennom økte administrasjonskostnader vil likevel 

måtte påregnes. 

 

Gjennom en mer "rendyrkning" av barnehagedriften vil en i større grad enn i dag trolig kunne 

synliggjøre driften og de reelle kostnadene i sektoren.  

 

6.3 Styringsmessige konsekvenser 

 

Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder 

foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, 

vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av 

kommunestyret.  

 

Styrets myndighet omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe 

avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet ikke er bestemt i vedtektene.  
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Ledelsen av foretaket ligger altså til styret. Lederansvaret gjelder både det rent forretningsmessige 

men også andre sider som gjelder forvaltning av de verdier som ligger i foretaket. Styret er 

underordnet kommunestyret (eller eventuelt byrådet dersom dette følger av vedtektene). Det vil si 

at kommunestyret (eller byrådet) kan innskrenke styrets myndighet. Det kan f. eks tas inn i 

foretakets vedtekter at visse vedtak må godkjennes av kommunestyret eller byrådet. Slike 

vedtektsbestemmelser kan bare påberopes overfor en tredjeperson når vedtektsbestemmelsen er 

registrert i Foretaksregisteret eller tredjepersonen kjente eller burde kjent til 

vedtektsbestemmelsen.  

 

Kommunestyret eller byrådet kan også gi generelle eller spesielle instrukser til styret. Ettersom 

foretaket er en del av kommunen (samme juridiske person) vil foretakets disposisjoner måtte ligge 

innenfor de økonomiske rammene foretaket er gitt.  

 

Byrådet har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet 

overfor foretakets daglige leder. Byrådet kan likevel instruere foretakets ledelse om at 

iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. En annen konsekvens 

av daglig leders selvstendige stilling er at byrådet ikke kan delegere myndighet til daglig leder da 

byrådet ikke har instruksjonsmyndighet eller omgjøringsmyndighet. 

 

Før styret treffer vedtak i en sak som skal behandles av kommunestyret, skal byrådet være gitt 

anledning til å uttale seg om saken. Ettersom byrådet kan instruere ledelsen om at vedtak må 

utsettes til kommunestyret har behandlet saken vil byrådet ha en form for utsettende veto. 

Kommunestyret vil derfor ha mulighet til å gripe inn i saker som kommunestyret ønsker bestemme 

utfallet av.  

 

Kommunen vil kunne utøve politisk innflytelse og kontroll over foretaket. Dette gjelder både ved 

utnevnelsen av styret, selskapets vedtekter samt instruks til styret. I tillegg kan kommunestyret 

gripe inn i vedtak gjennom byrådets rett til å sette vedtak på vent. 

 

6.4 Ikke prissatte effekter 

 

Kvaliteten på barnehagetjenestene 

I dette alternativet beholdes driften av barnehagene som en ordinær del av kommunens 

virksomhet, og vil fortsatt være en del av kommunens målrettede arbeid i henhold til kvalitets- og 

kompetanseplanene for kommunale barnehager.   
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Kapasitetskontroll og fordeling  

Ettersom kommunen beholder driften i egen regi vil det heller ikke her bli noen vesentlige 

endringer.  

   

Ansattes vilkår 

Dette alternativet vil ikke få innvirkninger i forhold til de ansattes tilsettingsforhold og vilkår.  

 

6.5 Alternativ 3: Oppsummering og konklusjoner 

 

Ingen endringer for Tromsø kommunes nøkkeltall som konsern, men kostnader og inntekter 

synliggjøres bedre. Eventuelle inntekter som genereres av foretaket blir trolig liggende i foretaket 

og man kan sikre at evt. husleieoverskudd ikke går til andre deler av kommunen.  

 

Foretaket inngår i kommunen og er fortsatt underlagt politisk kontroll. Kravene til styre og ledelse 

av selskapet vil trolig medføre økte administrasjonskostnader, og erfaringer viser at man mest 

sannsynlig må påregne økte vedlikeholdskostnader som igjen vil gi økte kostnader til kjøp fra 

foretaket. Dette vil igjen øke tilskuddssatsene til de private barnehagene og kommunens samlede 

kostnader til barnehagedrift.  

 

Alternativet får ingen innvirkning for de ansattes stilling.  
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7 Om alternativ 4: Videreføring av dagens 
organisering, drøftinger av styrker og 
svakheter 

Dette er i utgangspunktet en videreføring av dagens organisering, og innebærer dermed ingen 

endringer i selskapsstruktur, og vil heller ikke ha økonomiske konsekvenser. I samråd med 

prosjektets arbeidsgruppe har man derfor valgt en innfallsvinkel der vi går gjennom 

barnehagesektoren for å se hvor det kan være forbedringspotensialet i forhold til organisering og 

drift. Det understrekes at det innenfor dette oppdraget ikke har vært rom for å foreta en fullstendig 

kartlegging eller gjennomgang av sektoren, og drøftingene i dette kapittelet er dermed heller ikke 

egnet til å trekke endelige konklusjoner om ønsket struktur og organisering av sektoren.  

 

Tromsø kommune er organisert etter en tonivåmodell der de kommunale barnehagene er organisert 

innenfor 6 områder underlagt hver sin enhetsleder. Hver enhetslederne er leder for 5-7 barnehager, 

som igjen har to ledelsesnivå med en ansvarlig fagleder og deretter pedagogiske ledere på de ulike 

avdelingene. I tillegg omfatter sektoren 11 distriktsbarnehager.  

 

I det etterfølgende vil vi drøfte ulike sider ved dagens modell, og så langt som mulig peke på hva 

som oppleves som styrker som bør bevares, og hva som oppleves som utfordringer der det er rom 

for forbedringer. Utenom de økonomiske beregningene som bygger på regnskaps-  og KOSTRA-

tall er innholdet i dette kapittelet i første rekke hentet fra de gjennomførte intervjuene med 

tillitsvalgte og ansatte i Tromsø kommune.  

 

7.1 Kostnadsdrivere i barnehager 

PwC har beregnet utgifter pr heltidsplass i alle de kommunale barnehagene i Tromsø for 2011. 

Beregningen viser at årlige kostnader pr heltidsplass varierer fra 413.000 kroner i en av 

distriktsbarnehagene til 113.000 kroner i en av de største sentrumsnære barnehagene.  

 

Årsakene til at kostnadene varierer er trolig sammensatt, men beregningen viser en tydelig 

sammenheng mellom kostnadsnivå og størrelse.  

 

Som vist med KOSTRA nøkkeltall innledningsvis i rapporten er det mange barn som går i 

barnehage i Tromsø kommune. Dette er hovedårsaken til at Tromsø kommune bruker en større 

andel av totale nettodriftsutgifter til barnehage enn sammenlignbare kommuner. 
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Tabellen nedenfor viser imidlertid at totale utgifter pr barn i kommunal barnehage er lavere i 

Tromsø enn snittet for ASSS
2
 kommunene, omtrent likt som Troms fylke og høyere enn gruppe 13 

og landsnitt.  

 

KOSTRA 2011 Tromsø Gruppe 13 Troms Landet ASSS 

Totale utg. pr barn i 

kommunal barnehage 

152 810 149 546 152 779 147 649 154 933 

Andel styrere og 

ped.ledere med 

godkjent 

førskolelæreutdanning 

91,6 88,0 86,4 86,7 88,9 

Utgifter til lokaler og 

skyss pr barn i 

kommunal barnehage 

18 102 12 023 15 526 12 816 14 434 

    

Tabellen viser også at det er en høy andel med godkjent førskolelederutdanning, noe som vil 

påvirke kostnadsnivået i barnehagene. 

 

FDV-kostnader funksjon 221 

Utgifter til lokaler og skyss pr barn i kommunal barnehage var vesentlig høyere i Tromsø 

kommune i 2011 enn de det sammenlignes med her. Dette relaterer seg i hovedsak til lokaler, og  

avskrivninger er inkludert i nøkkeltallet. Kommuner som har bygget nye kommunale barnehager 

de siste årene vil ligge høyere på dette nøkkeltallet enn kommuner med bare eldre barnehager. 

Kommunens utgifter sett opp mot arealoversikter til barnehage mottatt fra kommunen gir en pris 

pr kvadratmeter på 896 kroner i 2011 (eksklusiv avskrivninger).  

 

PwC anbefaler at Tromsø kommune via publisering på nivå 3 i KOSTRA analyserer hvilke 

områder av FDV-kostnadene kommunen ligger høyere enn de det sammenlignes med. Deretter bør 

det gjøres vurderinger om det er mulig å effektivisere denne delen av driften uten at det går utover 

kvaliteten på tjenestetilbudet. 

 

Lønn og sosiale utgifter funksjon 201 

Driftskostnadene for de kommunale barnehagene på funksjon i 201 viser totalt 258,8 mill. kroner, 

og av dette er hele 94 % lønn og sosiale utgifter. 

 

Nivået på lønnsutgiftene i en barnehage vil være avhengig av alderssammensetningen på 

personale, bemanningsnorm og vikarbruk. Vi har fått opplyst at alle barnehagene i Tromsø 

kommune følger samme bemanningsnorm, men at det også innvilges dispensasjoner fra dette.  

 

                                                 
2 ASSS = Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbyer 
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Detaljregnskapet for 2011 for alle de kommunale barnehagene viser følgende: 

 

 Detaljregnskap funksjon 201 i 2011 

Lønn inkludert sosiale utgifter barnehage 267 394 000 

Refusjon for sykelønn innenfor barnehage - 24 538 834 

Sum nettolønn inkludert refusjon sykelønn 242 855 166 

Vikarutgifter inkludert foreldrepermisjoner 27 221 052 

Vikarutgifter inkludert foreldrepermisjoner og 

sosiale utgifter (*1,25
3
) 

34 026 315 

Differanse mellom totale vikarutgifter 

inkludert sosiale utgifter og refusjon 

sykelønn (34 minus 24,5 = 9,5 mill. kroner) 

9 487 491 

 

Detaljregnskapet viser en nettokostnad grunnet sykefravær og foreldrepermisjoner på 9,5 mill. 

kroner i 2011. Det betyr at utgifter til vikarer inkludert sosiale utgifter var 9,5 mill. høyere enn 

inntekter som er mottatt via refusjon sykelønn. Det er ikke gjort vurderinger hvorvidt deler av 

refusjon sykelønn for 2011 muligens er inntektsført i annet år. Vi kjenner også til at mange 

kommuner i enkelte tilfeller utgiftsfører vikarer på andre konti enn konto for vikarlønn fastsatt i 

KOSTRA. I så tilfelle vil det øke netto kostnaden. 

 

Det er flere forhold som gjør at kommuner får nettoutgifter ved sykefravær/foreldrepermisjoner; 

 Ikke refusjon sykelønn første 16 dager 

 Ikke refusjon sykelønn for pensjonskostnader 

 Ikke refusjon sykelønn den delen av lønnen som overstiger 6G (475 000)  

 Ikke refusjon for arbeidsgiveravgift av feriepenger og pensjon 

 Ikke refusjon for feriepengeavsetning av lønn inntil 6G utover 48 sykefraværsdager 

 

Dersom det vedtas å opprettholde dagens organisering anbefaler PwC at det igangsettes et prosjekt 

som jobber for å utnytte vikarressursene mellom barnehagene på en best mulig måte.  

 

Sykefravær i barnehagesektoren  

Barnehagene er et av de områder som sliter med et generelt høyt sykefravær, og man har i en 

årrekke hatt fokus på hvordan dette kan reduseres. Årsaksforholdene er komplekse, og det er til 

enhver tid en rekke pågående initiativ og prosjekter som har som mål å redusere fraværet.  

 

En oversikt fra Private Barnehagers Landsforening viser at det over tid ikke er store forskjeller i 

sykefraværet  i private og offentlige barnehager. Ved inngangen til andre halvår 2012 var det helt 

likt og lå på 8,6 % . Statistikken viser også at sykefraværet varierer tydelig over året, med markert 

høyere nivå i vinterhalvåret.  

 

                                                 
3
 Forutsatt 17,2 % pensjonssats og 7,9 % arbeidsgiveravgift  
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Kilde: barnehage.no 

 

 

Som det framgår av faktaboksen under er sykefraværet kostnadskrevende, og det påløper både 

direkte og indirekte kostnader. I tillegg er det tidkrevende å administrere og lære opp vikarer, og 

dette går direkte på bekostning av ledelsestid som ellers skulle vært brukt i kjernevirksomheten 

eller til administrasjon.   

 

Beregning av kostnader ved sykefravær 

 

Kortidsfravær: 

Dersom det må settes inn vikar fra første dag kan denne kostnaden beregnes på følgende måte: 

Årslønn 400.000/230 dager *12 dager = 20.869 kroner * 1,35 = 28.173 kroner for 12 dager. 

Høyt kortidsfravær der det må settes inn vikar er dyrt, spesielt for små barnehager.  

 

Langtidsfravær: 

Nettokostnaden ved langtidsfravær vil være avhengig av lønnsnivået på vikaren. Dersom vi 

forutsetter samme lønnsnivå på den sykmeldte og vikaren, blir kostnaden i hovedsak de doble 

pensjonskostnader som ikke dekkes av refusjon sykelønn. Pensjonskostnadene i kommunene har 

økt betraktelig de senere år og ligger på et mye høyere nivå enn i private barnehager. 

Gjennomsnittlig pensjonsprosent i kommuner var i 2012 på 16,5 %. Gjennomsnittlig 

pensjonsprosent i private barnehager var på 10 %.  

 

Beregninger gjort av KS viser at et års sykefravær på en ansatt med årslønn på 325 000 koster 

arbeidsgiver 119 000 kroner. 

 

Dette er kun de direkte kostnadene når det settes inn en vikar. I tillegg kommer de indirekte 

kostnadene slik som tidsbruk for innleie og opplæring av vikarer.  
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PwC er kjent med at Tromsø kommune har tatt initiativ for å møte problematikken rundt høyt 

sykefravær,  og at det fra fagforeningenes side framholdes det at omorganiseringer og usikkerhet 

rundt framtidig organisering i seg selv er med på å skape uro og usikkerhet blant de ansatte og 

dermed kan være en forklaringsfaktor for sykefravær.   

 

Høyt fravær bidrar også til økt arbeidspress og innsats for gjenværende ansatte og lederne. Særlig 

går det mye tid til opplæring og kvalitetssikring av vikarer, og det framholdes derfor at et mulig 

tiltak for å redusere kostnadene ved sykefravær er å gi mer forutsigbare rammer på vikarsida. I dag 

benytter man for en stor del bemanningsbyrå for å hente inn vikarer. Både fagforeninger og 

enhetsledere er åpne for å prøve ut ulike løsninger for å gi rom for bedre kvalitetssikring og større 

forutsigbarhet i bruken av vikarer, dette være seg fast ansatte vikarer på hver barnehage eller 

enhet, eller kommunal vikarpool.    

 

Nivå tilskuddsatser 2012 opp mot ASSS kommunene og nasjonale satser i 2012 

Tabellen innledningsvis i dette kapittelet viste at totale utgifter pr barn i kommunal barnehage i 

2011 er lavere i Tromsø enn snittet for ASSS kommunene, omtrent likt som Troms fylke og 

høyere enn gruppe 13 og landsnitt.  

 

PwC har mottatt data fra KS for 2012 som viser at driftstilskuddssatsen i Tromsø kommune er 

lavere enn snittet for ASSS kommunene
4
 og vesentlig lavere enn nasjonale satser.   

 

 Tromsø 

2012 

Gjennomsnitt ASSS 

kommunene 2012 

Nasjonale satser 

2012 

Tilskuddsats barn under 3 år 159 044 163 162 173 506 

Tilskuddsats barn over 3 år 76 462 78 708 84 965 

 

Nasjonale satser er basert på gjennomsnittstall for alle kommunale barnehager i Norge, uavhengig 

av størrelse og inntektsnivå på kommunen. PwC antar at det er naturlig at en stor kommune som 

Tromsø vil ligge under de nasjonale satsene, og at det ikke er sikkert at dagens satser kan  

reduseres ytterligere uten at det får konsekvenser.  For lave satser kan medføre at de minste private 

barnehagene får problemer med å opprettholde driften.  

 

Ønsker Tromsø kommune en barnehagestruktur med både store og små private barnehager er det 

usikkert om en ytterligere reduksjon av kommunale barnehageutgifter er den rette veien å gå.  

 

                                                 
4
 Data mottatt fra KS, etter innhenting av opprinnelige driftstilskuddssatser fra kommunene 2012. 



 

50 
 

Dersom man velger å opprettholde dagens organisering anbefaler PwC som før nevnt en 

gjennomgang av FDV-kostnadene,  og at det i denne også fokuseres på utnyttelse av 

vikarressurser.  

7.2 Organisering og ledelse  

I sentrumsbarnehagene er det i dag 6 enhetsledere som hver har ansvaret for 5-7 barnehager. I 

tillegg er det en fagansvarlig for hver barnehage og et ulikt antall pedagogiske ledere ute på hver 

barnehage. Dette gir en ledelsesstruktur der enhetslederne har ansvaret for mange barnehager og et 

stort antall ansatte. I tillegg gir samlingen av flere barnehager i større enheter ekstra utfordringer 

ettersom det fordrer utstrakt bruk av distribuert ledelse.  

 

Gjengs oppfatning blant de som er intervjuet er at dagens modell som har vært i funksjon siden 

2006 nå har satt seg, og at man begynner å se positive effekter av denne. Dette går i første rekke på 

at større enheter gir større fagmiljø og bedre muligheter for faglig utvikling i fellesskap og på tvers 

av den enkelte barnehage. Fra enhetsnivået framholdes det at dagens organisering med større 

enheter gir god effekt mht. effektivisering av arbeidet med utviklingsarbeid, administrasjon, 

internkontroll m.m., og at dette oppleves som en betydelig styrke. Det kan likevel stilles spørsmål 

ved om størrelsen på dagens enheter er optimal.     

 

Alle informantene framholder satsingen på kvalitet og kompetanse, og det høye faglige nivået i 

kommunen som et pluss, og at størrelsen på dagens enheter kan være en faktor som virker positivt 

inn på det faglige arbeidet. I forhold til administrasjon og rapportering så framholdes det at man 

ennå prøver ulike løsninger, bl.a. med hensyn til stillingsprosenter i den enkelte enhet og på den 

enkelte barnehage, samling av fagansvar f.eks økonomi på enkeltpersoner og arbeidsdelingen 

mellom fellestjenesten og det arbeidet som gjøres ute på den enkelte enhet.   

 

Det framholdes også at større enheter "tvinger" fram økt fokus på formalisert oppgave og 

ansvarsdeling, jf. også vedtatte funksjonsbeskrivelser for fagansvarlige med tilhørende fullmakt 

etter delegasjon fra 2010. Informantene har en noe ulik oppfatning av i hvilken grad 

ansvarsdelingen mellom enhetsleder og fagleder fungerer like godt i alle enhetene. Det framholdes 

fra flere at delt ansvar f. eks i forhold til personalansvar kan by på utfordringer dersom 

personkjemien mellom lederne ikke er av den beste, og at ulik geografisk plassering kan bidra til å 

forsterke dette.    
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Fra Fagforbundets side framholdes det at man er skeptisk til dagens organisering, som man mener 

gir en fjernere ledelse, og at man prinsipielt ønsker en leder pr barnehage med fullt ansvar slik at 

ledelsen er så nært som mulig.  

 

Foruten det allerede påbegynte arbeidet med sykefraværsproblematikken, synes spørsmålet rundt 

dagens organisering i første rekke å være knyttet opp mot størrelsen på enhetene. Med godt 

fungerende lederteam oppleves dagens organisering som en styrke og en støtte for faglederne og 

de pedagogiske lederne. Det rapporteres likevel at særlig de pedagogiske lederne har stort 

arbeidspress. Ved siden av det faglige ansvaret møter disse de særlige utfordringene som 

mellomledere som også jobber i linje står overfor, og behovet for faglig støtte på ledelsessida kan 

derfor være betydelig. Hvorvidt disse opplever at de får nok støtte fra faglederne og enhetslederne 

vil nok dermed være noe ulikt fra tilfelle til tilfelle.  

 

Det bør også understrekes at det ikke er slik at enhetslederne jobber i et vakum. Fra flere av 

intervjuobjektene framholdes det at den barnehagefaglige kompetansen i byrådsenheten er 

betydelig styrket de seinere årene, og at dette er en av årsakene til at man nå føler seg mer bekvem 

med dagens organisering.  

 

7.3. PwCs anbefalinger om mulige videre arbeid og 
forbedringspunkter  

Ut fra vår summariske gjennomgang av barnehagesektoren er det vanskelig å komme med svært 

konkrete anbefalinger mht. forbedringspunkter. Som det framgår av de økonomiske analysene er 

det heller ikke grunnlag for å påstå at Tromsø kommune har høye driftsutgifter i sine barnehager, 

tvert imot viser KOSTRA-tallene at de ligger lavere enn øvrige ASSS-kommuner, og under 

nasjonale satser. Det kan likevel være på sin plass å gjøre en nærmere gjennomgang og analyse av 

FDV-kostnadene i barnehagesektoren for å få et bedre bilde av hvordan disse er fordelt og hvor det 

eventuelt kan være mulig å gjøre ytterligere innsparinger.  

 

I forhold til selve organisasjonsmodellen kan det i første rekke stilles spørsmål ved størrelsen på 

dagens enheter. Modellen er utformet med sikte på å skape robuste fagmiljø og funksjonelle 

administrative enheter i hver sammenslåtte enhet. Erfaringsmessig er det da en grense for hvor 

mange barnehager man kan ha i en enhet før koordineringsbehovet i seg selv blir en faktor som 

krever egne ressurser.  Dagens enhetsstørrelser er sannsynligvis i øvre sikt av hva som er ønskelig, 

og siden man nå er av den oppfatning at støyen og usikkerheten i forbindelse med innføringen av 

modellen har lagt seg, vil vi anbefale at man gjør en nærmere gjennomgang for å se om det er 

mulig å hente ut gevinster ved å refordele barnehagene i noe mindre enheter, f.eks 7 enheter på 4-5 
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barnehager hver.   

 

Eventuelle gevinster ved en slik refordeling vil i dette tilfellet si innsparte kostnader ut over de 

ekstrakostnadene som en ekstra enhet gir. Her er det i all hovedsak mulighetene for å redusere 

sykefraværet og kostnadene knyttet til dette som vil kunne gi utslag. Forskning  og pågående 

satsinger for  å redusere fravær peker på at en av de mest avgjørende faktorene for å lykkes med 

dette er ledelsens tilstedeværelse og evnen til å følge opp og og tilbakemeldinger til hver enkelt 

medarbeider. På bakgrunn av dette bør det i en vurdering av riktig enhetsstørrelse legges betydelig 

vekt på forholdet til de ansatte og mulighetene for helhetlig, god og konsistent oppfølging av disse.  

 

En slik gjennomgang og vurdering av enhetsstørrelse kan med hell sees i sammenheng med 

pågående initiativ for å redusere sykefraværet. Her er det fra våre informanter skissert mulige 

forsøksordninger  med ulike vikarløsninger som felles vikarpool sentralt eller på enhetsnivå, faste 

vikarer i hver barnehage eller andre varianter som en mulighet. Pilotforsøk med generelt økt 

bemanning i enkelte barnehager kan være en annen innfallsvinkel. Felles motivasjon for å prøve ut 

ulike løsninger er et ønske om frigjøre ressurser som i dag forsvinner i sykefravær og 

administrasjon direkte knyttet til sykefraværet slik at disse kan benyttes til kvalitetsheving av 

barnehagetilbudet. 

 


