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Avslag — klage på vedtak om tilbakebetaling av tilskudd  -  Waldemars
barnehage  -  Bydel Grünerløkka

Fylkesmannen viser til Bydel Grünerløkka sin oversendelse av klage  på  vedtak om
tilbakebetaling av tilskudd for Waldemars barnehage, datert 7. mars  2018.

Private Bamehagers Landsforbund  (PBL) har på vegne av Waldemars barnehage klaget over
bydelens vedtak fattet 13. oktober  2017.  Saken gjelder vedtak om tilbakebetaling av tilskudd for
2014, bamehageloven  §§ 16  tredje ledd, 16  a annet og tredje ledd, samt  §  14  a  første ledd.

Fylkesmannens vedtak
Bydel Grünerløkkas vedtak 13. oktober  2017  opprettholdes. Fylkesmannens vedtak er endelig og
kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven  §  28  tredje ledd.

Fylkesmannens myndighet
Klagen er behandlet i medhold av barnehageloven  §  16 fjerde ledd. Etter lov 10. februar  1967  om
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §  2  bokstav  b  er vedtak om anvendelse
av  økonomiske reaksjonsmidler et enkeltvedtak. Klager har klagerett i saken og har påklaget
vedtaket innen fristen  i forvaltningsloven  §§ 28  og 29.  Vilkårene for å behandle klagen er
følgelig oppfylt.

Etter forvaltningsloven  §  34  siste ledd har Fylkesmannen myndighet til  å  treffe nytt vedtak eller
oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen for helt eller delvis ny behandling.

Sakens bakgrunn
Bydel Grünerløkka varslet tilsyn med Waldemars barnehage  i brev 6. oktober 2017.  Foreløpig
tilsynsrapport ble sendt bamehagen 24. mars  2018.  På vegne av Waldemars barnehage ga PBL
tilbakemelding på den foreløpige rapporten i brev  5.  april  2018.  Bamehagens kommentarer ble
delvis tatt til følge av bydelen og innarbeidet  i  den endelige tilsynsrapporten.

Bydelen konkluderte med at Waldemars barnehage  i 2014 ikke  oppfylte  kravet i  bamehageloven
§  14  a  om at  offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme bama  i  bamehagen til gode. Med
hjemmel i bamehageloven  §  16 a andre ledd krevde bydelen at bamehagen skulle betale tilbake
kr  700 000.

PBL innga den 31. oktober på vegne av Waldemars barnehage, en klage i syv punkter.
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PBL anfører for det første at kommunen må klargjøre sammenligningsgrunnlaget og skriver at
det er bare dersom personalkostnadene i en bamehage ligger vesentlig lavere enn

personalkostnadene i den nederste delen av samrnenligningsgrunnlaget, at det vil kunne være i

strid med loven.

For det andre anføres det at barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c forutsetter en

sammensatt vurdering av det konkrete tilfellet og at det objektive avviket er bare et av flere

momenter som må trekkes inn.

For det tredje anfører PBL at tilskuddssystemet har påvirket personalkostnadene. I Waldemars
bamehage. Tilskuddssystemet som da var basert på kommunens budsjett og ikke regnskap, førte

til så stor usikkerhet for den private barnehagen at det ikke kan forventes at barnehagen skulle
følge kommunens kostnadsnivå fullt ut.

PBL viser videre til utviklingen i tilskuddsandelen i Oslo kommune. Denne har utviklet seg fra

89,25 % i 2011 til 96,83 % i  2014.  PBL mener at den lave tilskuddsandelen sannsynligvis også er

en medvirkende årsak til at Waldemars bamehage driftet med lavere personalkostnader enn

kommunen. PBL mener det er sannsynlig at deler av differansen har sin årsak i andre forhold enn

lavere grunnbemanning.

PBL anfører også at det er mangler ved sakens opplysning og at manglende opplysninger er
kommunens ansvar. PBL skriver at barnehagen hadde oppstart i 2011 og at den i 2014 var

bemarmet med ansatte med lav ansiennitet. PBL oppgir at Oslo kommune ikke har fremlagt noen
oversikt over gjennomsnittlig ansiennitet i egne barnehager og at dette skaper en usikkerhet om

sammenligningsgrunnlaget på personalkostnadene. PBL skriver at i bemerkningene til

forhåndsvarselet, ble ansiennitet tatt opp, og mener at når kommunen ikke opplyser om
ansiennitet i egne barnehager, vanskeliggjør dette vurderingen av om lovens krav er oppfylt.

Under det sjette punktet i klagen viser PBL til andre uavklarte forhold. Dette knytter seg til

innleide ressurser, som PBL mener ikke er inntatt i beregningen av bemanningstettheten. PBL
mener at dersom dette er korrekt, er kommunens tall på bemarming i barnehagen ikke riktig, og

at bamehagen hadde en bedre bemanning enn det som er lagt til grunn. Etter PBL sitt syn synes
det også som om ikke alle personalkostnader er trukket inn i kommunens beregning. Barnehagen

hadde i 2014 kostnader til vaktmestertjenester på kr 103 994 og renholdstjenester på kr 308 319.

PBL skriver at disse skal medtas i beregningsgrunnlaget.

Til sist anfører PBL at det ikke er avdekket forhold som tilsier økonomisk sanksjon og at ikke et

hvert brudd på barnehageloven  §  14 a tilsier en slik reaksjon. PBL mener at situasjonen må

vurderes som helhet, hvor det blant annet må ses hen til årsaken til lovbruddet. PBL skriver at i

dette tilfellet er det flere forhold som trekker i retning av at det er selve tilskuddssystemet som

sådan som er årsaken til differansen i personalkostnadene. PBL mener derfor at det ikke er

grunnlag for økonomiske sanksjoner. Det er heller ikke grunnlag for økonomiske sanksjoner som

følge av lav ansiennitet i bamehagen.

PBL skriver at kvalitet er mer enn antall ansatte per barn og at barnehagen driflet med høyere

pedagogisk bemanning enn de kommunale bamehagene. Avslutningsvis skriver PBL at

bamehagen hadde en krevende økonomi de første årene og at etter eiers vurdering ville det være
uansvarlig å beholde de store lønnskostnadene i forhold til kapitalkostnader i firrnaet.
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Oslo kommune Bydel Grünerløkka skriver 7. mars 2018 i sin oversendelse av klagen, at når det

gjelder sammenligningsgrunnlaget har bydelen foretatt en konkret sammenligning mellom

klagers personalkostnader og kommunens egne kostnader i tilsvarende barnehager. Bydelen

skriver at dette er i tråd med forarbeidene.

Når det gjelder personalkostnadene i Waldemars bamehage skriver bydelen at kostnader ved

innleide ressurser er tatt med i beregningen. Det samme gjelder kostnader vedrørende

vaktmestertj enester og renhold. Når det gjelder beregning av voksentetthet, er denne basert på

opplysninger som er gitt i barnehagens årsmeldinger. Bydelens vurdering er at årsmeldingene gir

et riktig bilde av den reelle bemanningen i barnehagen, og legger til at bilagene for innleide

ressurser indikerer at det delvis dreier seg om vikarer for ordinære ansatte. Dette tilsier etter

bydelens vurdering, at det er riktig å holde disse innleide ressursene utenfor beregningen av

personaltetthet.

Når det gjelder PBL sin anførsel om usikkerheten i inntektsnivået, skriver bydelen at den har tatt

hensyn til at Waldemars bamehage mottok mindre enn 100 prosent av det de kommunale

bamehagene fikk i offentlig tilskudd i 2014. Bydelen viser også til at grunnbemanningsavtalen

for de kommunale barnehagene har ligget fast siden 80-tallet, noe som betyr at utgiflene ved høy

grunnbemanning i de kommunale bamehagene har vært reflektert i tilskuddene til de private

bamehagene i Oslo i mange år. Barnehagens årsmeldinger viser at grunnbemanningen har økt

noe etter 2014, men også etter 2014 har bemanningstettheten vært vesentlig lavere enn i de

kommunale barnehagene. Bydelen mener at dette viser at det er andre hensyn enn usikkert

inntektsnivå som har vært styrende for personalkostnadene i Waldemars barnehage.

Til sist skriver bydelen at vesentlighetsvurderingen er gjort etter en samlet vurdering der det er

tatt hensyn til størrelsen på avviket og hva differansen skyldes. Bydelen er ikke uenig i at lav

ansiennitet er en medvirkende årsak til forskjellen i personalk_ostnader, men mener det er klart at

lav bemarmingstetthet er hovedårsaken. Med samme grunnbemanning som i de kommunale

bamehagene ville Waldemars barnehage hatt ca. 3,5 flere årsverk i 2014, noe som ville medført

nænnere  2  millioner kroner i økte kostnader.

Bydelen konkluderer med at tilsynet med Waldemars barnehage har avdekket brudd på

bamehageloven  §  14 a første ledd bokstav c og at vedtaket om tilbakebetaling er korrekt og
fastholder derfor dette. Saken ble deretter oversendt Fylkesmarmen i Oslo og Akershus for
behandling.

Fylkesmannen mottok bemerkninger fra PBL datert 9. april 2018.

PBL anfører for det første at kommunens beregninger er misvisende og mener at kommunen ikke

har tatt høyde for ansiennitetselementet og heller ikke tilskuddsnivået. PBL bemerker også at

saken ikke opplyser om forskjellene i pensjonskostnadene mellom Waldemars bamehage og Oslo

kommunes pensjonskostnader, og at pensjonselementet har vist seg å være av betydning i andre

saker.

PBL anfører at kommunen selv drifier bamehager med personalkostnader som er lavere enn
personalkostnadene i Waldemars bamehage, og at det ikke foreligger noen saklig grunn som kan

forsvare denne forskjellsbehandlingen.

PBL bemerker i tillegg at Oslo kommune ikke har knyttet noen kommentarer til

tilskuddssystemets innvirkning på barnehagens budsjettering for 2014. PBL anfører at
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usikkerheten knyttet til inntektenes størrelse har betydning i saken. PBL ber Fylkesmannen

avklare om kommunen ga informasjon til de private barnehagene i det aktuelle tidsrommet på

størrelsen på kommunens egne personalkostnader, og om kommunen ga veiledning om hvilken

differanse på personalkostnader som kunne anses å være innenfor lovens krav. PBL hevder at

dersom dette ikke ble gjort begrenset dette Waldemars barnehages mulighet til å innrette seg likt

som kommunens personalnivå.

Til sist anfører PBL at dersom Oslo kommune hverken har opplyst om størrelsen på egne

gjennomsnittlige personalkostnader og heller ikke gitt barnehagen noen veiledning om dette,

oppfattes det som sterkt urimelig å ilegge økonomiske sanksjoner.

Fylkesmannen oversendt bemerkningene fra PBL til bydelen 12. april 2018.

I brev datert 27. april 2018 svarer Bydel Grünerløkka på PBL sine bemerkninger. Lav ansiennitet

har vært trukket frem som en forklaring på de lave personalkostnadene i Waldemars bamehage,

mens pensjon i liten grad har vært nevnt av PBL. Bamehagens pensjonskostnad utgjorde i 2014

om lag 6 prosent av lønnskostnadene, og tilsvarende andel i de kommunale barnehagene i 2014

var 17 %. Forskjell i pensjonskostnader kan følgelig forklare deler av differansen i

personalkostnader. Bydelen skriver at personalkostnadene i Waldemars barnehage ville vært om

lag 700 000 kroner høyere gitt samme pensjonsprosent som i de kommunale barnehagene.

Bydelen mener likevel at det er ingen tvil om at lav grunnbemarming er den faktoren som i størst

grad bidrar til å forklare differansen i personalkostnader.

Bydelen skriver videre at den i denne saken har lagt til grunn at Waldernars barnehage mottok

gjennomsnittlig minimumstilskudd på 96,8 % i 2014. Det viser seg ikke å stemme. Det riktige er

at Waldemars barnehage alt fra 2011 mottok 99,51 % av det de kommunale barnehagene i

gjennomsnitt fikk i offentlig finansiering. På denne bakgrunn kan bydelen ikke se at PBL sin

anførsel om usikkert inntektsnivå er relevant for saken. Bamehagen har helt siden oppstart hatt et

tilskuddsgrunnlag som har gitt rom for å ha høyere bemanning og dermed høyere

personalkostnader enn det barnehagen har hatt.

Bydelen viser også til det som tidligere er opplyst, at hele vederlaget for barnehagens kjøp av

administrasjonstjenester fra Gult AS er inkludert i beregningen av barnehagens

personalkostnader. Dette til tross for at deler av dette kjøpet er kostnader som dekkes av
administrasjonspåslaget, eller som ikke er en del av grunnlaget for personalkostnadene. Bydelen

mener derfor at differansen i personalkostnader per heltidsplass er større enn det bydelen har lagt

til grunn ved sin beregning.

Bydelen kan ikke se at det har relevans for saken at enkelte kommunale barnehager har lave

personalkostnader. Waldemars bamehage er finansiert ut fra gjennomsnittet av det de

kommunale bamehagene får i offentlig finansiering, og ikke ut i fra hva de kommunale

bamehagene med lavest personalkostnad får i offentlig finansiering. Bydelen skriver at

sammenligningen skal baseres på det som er lagt til grunn ved beregning av tilskuddssatsen og

viser til forarbeidene.

Når det gjelder PBL sine bemerkninger hva gjelder kommunens veiledning svarer bydelen at

nivået på personalkostnadene i de kommunale bamehagene har bamehagene kunnet lese ut av

kommunens grunnlag for beregning av de årlige tilskuddssatsene. Beregningsgrunnlaget for hvert

år inneholder informasjon om sum personalkostnader, antall heltidsplasser, antall bam per

årsverk og lønnskostnader per årsverk. Basert på dette materialet mener bydelen at det har vært
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enkelt å finne ut om bamehagens personalkostnader avviker i betydelig grad fra

gjennomsnittsnivået i kommunens egne barnehager.

Bydel Grünerløkka viser til at regelverket legger opp til at kommunen skal gjøre en konkret

vurdering av om forskjellen mellom barnehagens personalkostnader per heltidsplass og

personalkostnadene i de kommunale bamehagene er vesentlig.  I  denne vurderingen skal

kommunen vektlegge momenter som bemarmingstetthet, ansiennitet, nivå på pensjonskostnader
og tilskuddsnivå. Bydelen mener at det ikke ville vært mulig å for kommunen å veilede hver

enkelt bamehage om hvilken differanse i personalkostnader som kunne anses å være innenfor

lovens krav.

Bydelen skriver i sin avsluttende kommentar at den har lagt vekt på flere forhold i vurderingen

av om vesentlighetskravet i barnehageloven  §  14 a første ledd bokstav c er oppfylt. Og at på

denne bakgrunn har bydelen valgt å kreve tilbake et lavere beløp enn den beregnede differansen i

personalkostnader per heltidsplass.

Fylkesmannen mottok ytterligere kommentarer fra PBL i klagesaken. Kommentarene er datert

14. mai 201 8.

PBL skriver at når ansiennitetselementet og pensjonselementet tallfestes, gir disse store utslag i

beregningene. Ved lik ansiennitet og pensjon ville personalkostnadene per heltidsplass i

Waldernars barnehage vært kroner 100 758 og dermed høyere enn kommunens gjennomsnittlige

personalkostnader.

PBL viser til Utdarmingsdirektoratets uttalelse 19. februar 2018 angående avvik som skyldes

ansiennitet og pensjonskostnader, og mener at denne uttalelsen taler for at Waldemars bamehage

ikke har vesentlig lavere personalskostnader etter bamehagelovens bestemmelser.

Videre viser PBL til at de tidligere har anført at det foreligger en usaklig forskjellsbehandling av

Waldernars barnehage. PBL mener at Oslo kommunes kommentar til denne anførselen er lite

klargjørende for vurderingstemaet. PBL anfører at vurderingstemaet er om Oslo kommunen har

saklig grunn til å vedta økonomiske sanksjoner mot Waldemar bamehage, mens det aksepteres et

egne kommunale bamehager driftes med like personalkostnader uten konsekvenser for driften.

PBL kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge økonomiske sanksjoner mot Waldemars
bamehage når Oslo kommune som bamehagemyndighet aksepterer at mange egne kommunale

bamehager hadde personalkostnader på samme nivå. Dette er etter PBL sitt syn, å sette
Waldemars barnehage i en ugunstig særstilling i forhold til Oslo kommunes egne kommunale

barnehager.

Når det gjelder veiledningsplikten og Oslo kommunes svar på denne anførselen, bemerker PBL

at beregningen av de årlige tilskuddssatsene ble oversendt Waldernars bamehage 23. juni 2014.
Det vil si midt i tilskuddsåret. Ut fra kommunens skjematisk oppsatte tallgrunnlag måtte det altså

foretas ytterligere beregninger. Hvorvidt beregningene oppfattes å være enkle eller vanskelig, vil

variere fra person til person skriver PBL.

PBL bemerker at når det gjelder anførselen om manglende veiledning er imidlertid ikke

spørsmålet om beregningene er vanskelige eller ikke, men om kommunen har oppfylt sin

veiledningsplikt, og viser til forvaltningsloven  §  11. PBL skriver at Oslo kommune ikke har gitt

et eneste eksempel på veiledning om barnehagelovens krav til personalkostnad. Heller ikke er det

gitt et eneste eksempel på at kommunens gjennomsnittlige personalkostnad helt konkret ble
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oppgitt til  de  private bamehagene. Videre er det ifølge PBL ikke gitt veiledning angående

økonomiske sanksjoner. Etter PBL sitt syn er det følgelig vanskelig å se at Oslo kommune har

oppfylt sin veiledningsplikt.

Til sist anfører PBL at saken også reiser spørsmål om det er rimelig å ilegge økonomiske

sanksjoner for et eventuelt brudd på regelen om personalkostnad. Barnehageloven  §  16 a gir

kommunen en skjønnsmessig adgang til å ilegge sanksjoner, og dette innebærer at det skal

foretas en nærmere vurdering av om økonomiske sanksjoner er rimelige å ilegge. PBL skriver at

denne vurderingen er fraværende i saken.

Fylkesmannen oversendte PBL sine kommentarer til Bydel Grünerløkka 15. mai 2018.

Bydelen skriver i sitt svar datert 29. mai 2018 at personalkostnadene i Waldemars bamehage var

10 % lavere enn gjennomsnittet for de kommunale bamagene i Oslo. Selv om forskjeller i

ansiennitet og pensjonskostnader har hatt betydning, var lav grunnbemarming den viktigste

årsaken til de lave personalkostnadene. For øvrig vises det til bydelens tidligere kommentarer i

saken på dettepunktet.

Når det gjelder PBL sin anførsel hva gjelder tilskuddssysternet, skriver bydelen at Waldemar

allerede fra oppstarten i 201 1 fikk et tilskudd på 99,51 % av det de kommunale barnehagene i

gjennomsnitt fikk i offentlig finansiering. Bydelen mener derfor at barnehagen hadde økonomisk

handlingsrom til å ha tilsvarende bemanning og personalkostnader som gjennomsnittet av de
kommunale barnehagene. Waldemars bamehage valgte å drive med lavere grunnbemanning og

hadde følgelig et akkumulert overskudd i årene 201 l- 2014 på 4,7 millioner kroner.

Personalkostnadenes andel av de samlede driftskostnadene i Oslo var i årene 2012-2014 stabilt

på rundt 85 %. Selv om ikke vedtaket om tilskudd for 2014 ble fattet før tilskuddsåret begynte,
skulle bamehagen være godt kjent med størrelsen på personalkostnadene i de kommunale

bamehagene i Oslo. Bydelen viser også til at kommunens egen bemarmingsnorrn har ligget fast

siden 80-tallet og følgelig har vært reflektert i tilskuddet til de private bamehagene i mange år.

Bydelen kan ikke se at risikoen for å bli trukket i tilskudd ved avregningen mellom budsjett og

regnskap skulle medføre et behov for å drive med 10 % lavere personalkostnader enn de

kommunale barnehagene. Trekket i tilskuddet i 2014 utgjorde rundt 0,5 % av tilskuddet.

Fylkesmannen mottok deretter e-post fra PBL 1. juni 2018. PBL skriver at det fremstår som

merkelig å begrunne økonomiske sanksjoner ved å legge avgjørende vekt på barnehagens

grunnbemanning. Bamehagens grunnbemarming har vært kjent for kommunen og tilfredsstiller

barnehagelovens krav.

Når det gjelder vurderingstemaet som er hvorvidt Waldernars bamehage har vesentlig lavere

personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarendekommunale bamehager, viser

PBL til at det er dokumentert at mange av kommunens egne barnehager drifter med likt nivå på

personalkostnadene.

Den 18. juni 2018 oversendte vi PBL sine bemerkninger til Bydel Grünerløkka med frist til å

komme med svar innen 7. juli 2018. Vi gjorde samtidig oppmerksom på at vi trolig ikke kunne

behandle saken innen to til tre måneder, slik det ble opplyst om i vårt foreløpige svar datert 12.

mars 2018. Ny forventet ferdigbehandling av saken ble antatt å være midten av september 2018.
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Det følger av svaret datert 27. juni 2018, at Bydel Grünerløkka vurderer at saken er godt nok

opplyst og at det ikke er nødvendig med ytterligere kommentarer.

Gjeldende rett

Bamehageloven  §  14 a stiller krav til bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-
kommunale bamehager. Følgende fremgår av bestemmelsen:

Offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen
kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av

barnehagen.

b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern

som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som

avvvikerfra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er

vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1 -5 første ledd. Med

konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven
§ 1-3.

Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlig tilskudd og foreldrebetaling er brukt i

samsvar med formålet i første ledd.

Kongen kan gi utdypende forskrift om krav til regnskap, revisjon, og rapportering, krav

til barnehagens dokumentasjon av bruk av offentlige midler og foreldrebetaling, og den

ikke-kommunale barnehagens opplysningsplikt om økonomiske forhold.

Det følger av bamehageloven  §  16 tredje ledd at:

I  stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske

reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i

medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt.

De økonomiske reaksjonsmidlene kommunen har adgang til å anvende overfor ikke-kommunale
barnehager fremgår av bamehageloven  §  16 a. Det følger av bestemmelsen at:

Kommunen kan holde tilbake tilskudd til ikke-kommunale barnehager eller redusere

tilskudd i kommende terminer dersom krav etter § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a

ikke er oppfi/lt.

Dersom tilskudd er anvendt i strid med § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a, kan

kommunen kreve tilbakebetaling av tilskuddet.

Tilbakehold av tilskudd, reduksjon i tilskudd eller tilbakebetaling av tilskudd etter første
og andre ledd skal stå i forhold til regelbruddets art og økonomiske betydning.
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Fylkesmannens vurdering

Klagen er behandlet på grunnlag av dokumentene som fulgte oversendelsen fra Bydel

Grünerløkka 7. mars 2018, bemerkninger fra PBL datert 9. april 2018, Oslo  kommunes tilsvar

datert 27. april 2018, ytterligere bemerkninger fra PBL 15. mai 2018, kommunens svar datert 29.

mai 2018 og e-post fra PBL 1.juni 2018.

Fylkesmarmen forstår klagen slik at det er fremmet anførsler både mot grunnlaget for

sammenligningen og mot vesentlighetsvurderingen. I tillegg er det anført at vedtaket er urimelig

og at det innebærer en forskjellsbehandling som ikke er saklig.

Problemstillingen Fylkesmannen skal ta stilling til er om Bydel Grünerløkka har foretatt en

vurdering av hvorvidt Waldemars barnehage har vesentlig lavere personalkostnader per

heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager, i samsvar med

barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c.

Fonnuleringen om at bamehagen ikke kan ha «vesentlig lavere personalkostnader per

heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager» krever at

vedtaksmyndigheten foretar to vurderinger. Det må først avklares hva som er personalkostnad

per heltidsplass henholdsvis i den ikke-kommunale bamehagen og i tilsvarende kommunale

barnehager. Deretter må det foretas en vurdering av om personalkostnadene er vesentlig lavere i

den private bamehagen sammenlignet med de kommunale.

Beregning av personalkostnader

Det første spørsmålet Fylkesmannen skal ta stilling til er hvorvidt bydelen har foretatt en

beregning av personalkostnad per heltidsplass i samsvar med barnehageloven  §  14 a første ledd

bokstav c.

Barnehagen kan ikke ha vesentli g lavere personalkostnad per heltidsplass enn et som er vanlig i

tilsvarende kommunale barnehager, jf. barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c.

Bestemmelsen innebærer at kommunen må beregne hva som er den gjennomsnittlige

personalkostnaden per heltidsplass i sine kommunale barnehager og hva som er den

gjennomsnittlige personalkostnaden i den aktuelle private barnehagen. Disse størrelsene må

sammenlignes for å vurdere om det er et avvik, og om den private bamehagen har lavere

personalkostnad enn gjennomsnittet i tilsvarende kommunale bamehager.

PBL viser til at Oslo kommune sammenligner Waldemars bamehage med den gjennomsnittlige

personalkostnaden i alle ordinære kommunale bamehager. Etter PBL sitt syn gir gjennomsnittet

ikke noe mer enn et utgangspunkt for sammenligningen. PBL er av den oppfatning at etter

bestemmelsen i § 14 a første ledd c) kan Waldemars personalkostnader ligge på samme nivå som

de konkrete kommunale bamehagene Waldemars bamehage sammenlignes med.

Personalkostnadene i den private bamehagen skal sammenlignes med «det som er lagt til grunn

ved beregningen av tilskuddssatsen», jf. Prop 98 L s. 21. Sammenligningsgrunnlaget må bygge

på de samme prinsippene når det gjelder hvilke kostnader som trekkes inn i

beregningsgrunnlaget, og dette må være likt både for de kommunale- og de private barnehagenes

kostnader. Når det er kommunens gjennomsnittlige personalkostnader som ligger til grunn for

kommunens beregning av tilskuddssats, er det også kommunens gjennomsnittlige

personalkostnader som er sammenligningsgrunnlaget. Verken i ordlyden eller i forarbeidene
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åpnes det for at sammenligningsgrunnlaget skal være noe annet enn gjennomsnittlige
personalkostnader i kommunens egne barnehager.

Fylkesmarmen kan således ikke se at sammenligningen skal ta utgangspunkt i noe armet enn det
som er gjennomsnittlig personalkostnad per heltids plass i kommunens egne bamehager.

I klagen anfører PBL at det er flere uavklarte forhold i beregningsgrunnlaget. Dette knytter seg til
innleide ressurser, som PBL mener ikke er tatt med i beregningen. PBL hevder at bamehagen
som følge av dette hadde bedre bemanning enn det som er lagt til grunn for vedtaket. PBL er
også av den oppfatning at ikke alle personalkostnader er tatt med i kommunens beregning. Dette
gjelder Vaktmestertjenester på kr 103 994 og renholdstjenester på kr 308 319.

Når det gjelder personalkostnadene i Waldemars bamehage skriver bydelen at kostnader ved
innleide ressurser er tatt med i beregningen. Det samme gjelder kostnader vedrørende
Vaktmestertjenester og renhold. Når det gjelder beregning av voksentetthet, er denne basert på
opplysninger som er gitt i bamehagens årsmeldinger. Bydelens vurdering er at årsmeldingene gir
et riktig bilde av den reelle bemarmingen i bamehagen, og legger til at bilagene for innleide
ressurser indikerer at det delvis dreier seg om vikarer for ordinære ansatte. Dette tilsier etter
bydelens vurdering, at det er riktig å holde disse innleide ressursene utenfor beregningen av
personaltetthet. Fylkesmarmen er enig i disse vurderingene.

Det er således Fylkesmannens vurdering at bydelen har foretatt en beregning av personalkostnad
per heltidsplass i samsvar med bamehageloven  §  14 a første ledd bokstav c.

Vesentlighetsvurderingen

Det neste spørsmålet er hvorvidt bydelen har foretatt en konkret vurdering av om avviket i
personalkostnadene i Waldemars barnehage er vesentli g lavere enn i tilsvarende kommunale
barnehager i samsvar med bamehageloven  §  14 a første ledd bokstav c.

Det avgjørende for om det foreligger brudd på bestemmelsen er om sammenligningen viser at
personalkostnadene er vesentlig lavere per heltidsplass i den ikke-kommunale barnehagen. Dette
er altså den andre vurderingen som må foretas etter bamehageloven § 14 a første ledd bokstav c.

Det fremgår av forarbeidene at:

Bakgrunnen for å bruke det skjønnsmessige begrepet «vesentlig lavere
personalkostnader» i formuleringen av vilkåret i bokstav c, er at det er kommunen selv
som er nærmest til å gjøre sammenligningen mellom barnehagens personalkostnader og
det som er vanlig i de tilsvarende kommunale barnehagene, samtidig som kommunen
også er den som er best til å gjøre tilhørende konkrete helhetsvurdering av om det er et
vesentlig misforhold mellom disse.

Videre fremgår det at:

Det er de samme kravene til bemanning i barnehageloven som gjelder for ikke-
kommunale barnehager, og følgelig vil personalkostnadene i disse barnehagene som
hovedregel utgjøre i gjennomsnitt den samme andelen av de totale kostnadene til ordinær
drift. Reglene i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til
ikke-kommunale barnehager, gitt med hjemmel i barnehageloven § 14, legger til rette for
at ikke-kommunale barnehager kan ha samme lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarende
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kommunale  barnehager. Ide  tilfeller hvor den  ikke-kommunale barnehagen har betydelig
lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er lagt til grunn ved beregning av

tilskuddssatsen, og samtidig har et positivt årsresultat/overskudd, vil overskuddet kunne

anses som urimelig etter forslaget til ny § 14 a første ledd bokstav  c.  Begrunnelsen

baserer seg på at det i slike tilfeller er stor sannsynlighet for at den ikke-kommunale

barnehagen har fått et positivt årsresultat gjennom urimelige innsparinger ved lavere

bemanning eller dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Det bør understrekes at

høringsforslaget gir rom for at ikke-kommunale barnehager kan ha en annerledes

personalsammensetning og annen lønnsstruktur enn kommunale barnehager. Det

avgjørende er om kostnadene er vesentlig lavere per heltidsplass. Forslaget innebærer at

det er kommunen som må gjøre denne vurderingen utfra lokale forhold, det vil si

gjennom en konkret sammenligning av egne kostnader i tilsvarende barnehager.

Departementet uttaler i høringsnotatet at det er en rekke faktorer som kommunen må

vurdere i den konkrete anvendelsen av den nye § 14 a første ledd bokstav c. En slik faktor

som nevnes er det faktum at tilskuddene til ikke-kommunale barnehager er under

opptrapping, og at det finnes barnehager som får tilskudd mindre enn 100 prosent av den

finansieringen kommunale barnehager får. Disse barnehagene må tilpasse kostnadsnivået

til inntektene, og kan dermed være nødt til å drive med lavere personalkostnader enn

tilsvarende kommunale barnehager.

Utgangspunktet er at en bamehage med betydelig lavere personalkostnader anses for med stor

sarmsynlighet å ha drevet med lavere bemanning eller hatt dårligere lønns- og arbeidsvilkår når
barnehagen samtidig har et positivt årsresultat.

Dette er imidlertid ikke tilstrekkeli g for å konstatere brudd på bestemmelsen. I vurderingen av

om avviket er vesentlig skal det ut i fra forarbeidenes uttalelser tas stilling til årsaken til avviket.

Årsaken til avviket har altså betydning for om avviket kan anses som vesentli g.

I brev datert 19. februar 2018 har Utdanningsdirektoratet uttalt følgende om
vesentlighetsvurderingen:

Det er ikke mulig å gi en uttømmende liste over forhold som kommunen kan vektlegge ved

vesentlighetsvurderingen etter § 14 a første ledd bokstav c. Vi har tidligere pekt på noen

forhold som ofte er aktuelle:

0  Organisering av drift. Barnehager kan organisere driften ulik og barnehager som

kjøper tjenester som feks. vaktmester- eller rengjøringstjenester eksternt og dette kan

påvirke nivået på personalkostnadene.

0  Barn  med  særskilt tilrettelegging. Antallet barn med behov for særskilt tilrettelegging

vil variere mellom barnehagene og vil kunne medføre variasjon i personalkostnadene.

0  Eiers arbeid i  barnehagen. Dersom eier selv arbeider i barnehagen og tar ut

kompensasjon gjennom barnehagens overskudd, vil personalkostnadene være kunstig

lave. Hvis eier tar ut lønn som ordinær personalkostnad bør det også vurderes om det

bør justeres for dette, da høy lønn til eier eller eiers nærstående vil kunne dekke over

lav lønn til de øvrige ansatte i barnehagen.

I tillegg vil alderssammensetningen hos de ansatte i den private barnehagen kunne

forklare nivået på barnehagens personalkostnader; ansatte med lav ansenitet har gjerne

lavere lønn enn ansatte med lengre ansenitet. Skyldes barnehagens lave
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personalkostnader per heltidsplass at barnehagen har mange ansatte med lav ansenitet,

taler dette for at barnehagen ikke har vesentlig lavere personalkostnader.

Et annet forhold som kan forklare nivået på barnehagens personalkostnader er

pensjonsutgiftene til barnehagen. De private barnehagene er forpliktet til å ha en

alderspensjon for sine ansatte som skal minst utgjøre 2 prosent av lønnen, jf OT P-loven

§  4.  Utover dette er det opp til den enkelte barnehage om den tilbyr høyere pensjon enn

dette. Dersom avviket mellom kommunens personalkostnader per heltidsplass og den

private barnehagens personalkostnader per heltidsplass skyldes at barnehagen har lave

pensjonskostnader, er dette et moment som taler for at barnehagen ikke har vesentlig lave

personalkostnader.

De private barnehagene er forpliktet til å følge forskrift om pedagogisk bemanning og

dispensasjon i barnehager. Pedagognormen sikrer at den enkelte barnehage har en

forsvarlig pedagogisk bemanning. Har de kommunale barnehagene en høyere

pedagogtetthet enn pedagognormen, og således høyere personalkostnader per

heltidsplass enn den private barnehagen, taler dette for at den private barnehagen ikke

har vesentlig lavere personalkostnader.

Følger den private barnehagen ikke pedagognormen, vil dette trolig gi utslag i lavere

personalkostnader.  I  tilknytning til § 14 a første ledd bokstav c skal dette forholdet ikke

tillegges vekt utover det utslaget det gir i personalkostnadene. Kommunen har imidlertid

da en klar oppfordring til å føre tilsyn med dette.

Kunnskapsdepartementet har i brev til Utdanningsdirektoratet 28. august 2018 kommet med

uttalelser om sin forståelse av bamehageloven  §  14 a første ledd bokstav  c.  Det er relevant for

forståelsen av  §  14 a første ledd bokstav c å se til hvordan tilskuddet til de private barnehagene

blir utmålt, jf. Prop. 98 L (201 l-2012) pkt. 6.2.5 og 6.4. Departementet skriver blant annet at:

Ifølge lovens ordlyd er det de to størrelsene  -  kommunens gjennomsnittlige

personalkostnad per  heltidsplass og den private barnehagens personalkostnad per

heltidsplass - som skal sammenlignes. Bestemmelsen bygger på et premiss om at den

private barnehagen far tilskudd per heltidsplass tilsvarende kommunens gjennomsnittlige

personalkostnad. Dersom det er et avvik, kan det vektlegges forhold som er egnet til å
begrunne at det reelle avviket er mindre enn det fremstår som.  T il forskjell, er forholdet

til pedagognormen kun egnet til å vise hvorfor det er et avvik, nemlig at den private

barnehagen har benyttet mindre enn kommunens gjennomsnitt på personalkostnader.

Departementet mener derfor at forholdet til pedagognormen er et forhold som ikke kan

vektlegges som en forklarende årsak til avviket.

Barnehagen har i slike tilfeller også benyttet mindre på personalkostnader enn det

tilskuddssatsen som er lagt til grunn tilsier. Dersom den private barnehagens

personalkostnader kun skal måles mot lovens minimumskrav, og kommunen legger til

grunn en høyere pedagognorm i sine beregninger av tilskudd, vil den private barnehagen

bli systematisk overkompensert.

Ut i fra disse uttalelsene er tilskuddsandelen og ansiennitet faktorer som skal tas hensyn til i den

konkrete vurderingen av om avviket er vesentlig. Øvrige forhold som er egnet til å begrunne at
det reelle avviket er mindre enn det fremstår som, kan også vektlegges.
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Det følger av bydelens vedtak at personalkostnadene per heltidsplass i Waldemars bamehage var
kr 89 672 og at gjennomsnittlig personalkostnad per heltidsplass i kommunale barnehager var kr
103 564. Bydelen konkluderer således med at personalkostnaden per heltidsplass i Waldemars
bamehage var 13 % lavere enn gjennomsnittet i de kommunale barnehagene. I bydelens vedtak
er deretter følgende vurdert:

Ved vesentlíghetsvurderingen ser bydelen, i tråd med forarbeidene, hen til at barnehagen
i 2014 kun mottok  96,8 prosent  av det de kommunale barnehagene fikk i ojfentlig

finansiering. Dijferansen tilsier at noe lavere personalkostnader enn gjennomsnittet i de
kommunale barnehagene er påregnelig. Bydelen ser vider hen til at det er rom for at
private barnehager kan ha en annerledes personalsammensetning og annen lønnsstruktur
enn kommunale barnehager.

Når det gjelder den konkrete årsaken til at Waldemars barnehage  i  2014 hadde betydelig
lavere personalkostnader per heltidsplass enn tilsvarende kommunale barnehager,
fremgår av den tilgjengelige dokumentasjon at dette i stor grad skyldes lav
bemanningstetthet (antall voksne per barn). Barnehagens årsmelding per  15.12.2014
viser at Waldemars barnehage hadde en grunnbemanning på 7,6 barn per årsverk. De
kommunale barnehagene i Oslo hadde til sammenligning en gjennomsnittlig bemanning
på 6,0  barn per  årsverk.

Formålet med reglene i barnehageloven § 14 a er at tilskudd og foreldrebetaling skal
komme barna i barnehagen til gode, noe som bl.a. innebærer at finansieringen skal
brukes til å sikre kvaliteten i den enkelte barnehage, jf Prop 98 L side 23.
Bemanningstettheten  er etter bydelens vurdering en  vesentlig faktor  for kvaliteten på
barnehagetilbudet.

Bydelen mener at Waldemars barnehage hadde en noe høyere pedagogandel blant de
ansatte enn gjennomsnittet i de kommunale barnagene. Personaletsfaglige kompetanse
har  betydning for kvaliteten på barnehagetilbudet. Relativt høy pedagogandel i
Waldemars barnehage skyldes imidlertid delvis lav bemanningstetthet.

Ut fra en konkret, samlet vurdering er bydelens konklusjon at barnehagens

personalkostnader per heltidsplass i 2014 var  vesentlig lavere  enn det som var vanlig i
tilsvarende kommunale barnehager. Ved vurderingen har bydelen særlig vektlagt at det
er snakk om en betydelig difleranse i kostnadene og at en vesentlig årsak til differansen
må sies å være lav voksentetthet (mange barn per voksen).

Som det fremgår av Bydelens oversendelse har bydelen ved klagebehandlingen, tatt med også
andre kostnader, og konkluderer deretter med at personalkostnadene per heltidsplass i
Waldemars bamehage var 10 % lavere enn gjennomsnittet i de kommunale bamehagene.

I klagen har PBL trukket frem flere forhold som etter deres oppfatning medfører at avviket ikke
er vesentlig.

Tilskuddssystemets påvirkning på personalkostnadene er et slikt forhold. Tilskuddssystemet
medførte at barnehagene måtte beregne forventede inntekter og egne kostnader for bamehageåret
2014 ut fra at kommunens satser var foreløpige. Det var således stor usikkerhet om inntektene.
Med bakgrunn i denne usikkerheten kan det etter PBL sitt syn, ikke forventes at barnehagen

fulgte kommunens kostnadsnivå fullt ut.
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Slik vi forstår dette argumentet mener klager at usikkerheten i inntekten for private bamehager

vil medføre at den private bamehagen må drifles med en armen og lavere bemanning enn

kommunale barnehager.

Tilskuddssystemet i 2014 medførte noe usikkerhet for bamehageeier ettersom tilskuddet baserte

seg på kommunens budsjett, og at endelig tilskuddssats ble fastsatt etter regnskapet ble avlagt.

Fylkesmannen kan ikke se at tilskuddssystemet som sådan er årsaken til forskjellen i

personalkostnadene. Private bamehager får tilskudd per heltidsplass tilsvarende kommunens

gjennomsnittlige driflskostnader. Påstanden om at tilskuddsnivået i Oslo har vært lavt er ikke
dokumentert. Vi kan uansett ikke se at dette argumentet har betydning for

vesentlighetsvurderingen. Et lavt tilskuddsnivå vil medføre at personalkostnadene i de

kommunale barnehagene er lavere og vil påvirke beregningen av tilskuddssatser for de private

bamehagene.

Et annet forhold er tilskuddsandelen. Lavere tilskuddsandel påvirket personalkostnadene, og det

er sannsynlig at deler av differansen skyldes andre forhold enn lavere grunnbemanning ifølge

PBL.

Det fremgår av vedtaket at det er påregnelig at Waldemars bamehage har noe lavere

personalkostnader enn gjennomsnittet i de kommunale barnehagene, fordi tilskuddsandelen var

96,8 %. Etter nænnere undersøkelser viser det seg at barnehagen fra 2011 mottok 99,51 % av det

de kommunale bamehagene i gjennomsnitt fikk i offentlig finansiering. Fylkesmannen kan derfor

ikke se at tilskuddsandelen kan forklare forskjellen i personalkostnadene.

Et tredje forhold som trekkes frem som etter PBL sitt syn medfører at avviket ikke er vesentlig,

er at bamehagen hadde oppstart 2011 og at den i 2014 var bemannet med ansatte med lav

ansiennitet. Dette innebærer at lønnskostnadene var lavere enn i de kommunale bamehagene som

personalkostnaden vurderes opp mot. Dette fordi en rekke av de kommunale barnehagene er av

eldre dato og dermed sannsynligvis har ansatte med betydelig lengre ansiennitet, skriver PBL.

Det fremgår av oversendelsen 7. mars 2018 at bydelen sin vesentlighetsvurdering er gjort etter en

samlet vurdering der det er tatt hensyn til størrelsen på avviket og hva differansen skyldes.
Bydelen er ikke uenig med klager i at lav ansiennitet er en medvirkende årsak til forskjellen i

personalkostnader, men etter deres oppfatning er det klart at lav bemanningstetthet er

hovedårsaken. Med samme grunnbemanning som i de kommunale barnehagene ville Waldemars

barnehage hatt ca. 3,5 flere årsverk i 2014, noe som ville medført nærmere 2 millioner kroner i

økte kostnader.

I bemerkninger fra PBL datert 9. april 2018 anfører PBL også forskjeller i pensjonskostnadene
mellom Waldemars bamehage og Oslo kommunes pensjonskostnader som en årsak til

differansen.

I  kommentarene datert 27. april 2018 skriver Bydel Grünerløkka at lav ansiennitet har vært
trukket frem som en forklaring på de lave personalkostnadene i Waldemars barnehage, mens

pensjon i liten grad har vært nevnt av PBL. Barnehagens pensjonskostnad utgjorde i 2014 om lag

6 % av lønnskostnadene, og tilsvarende andel i de kommunale bamehagene i 2014 var 17 %.
Forskjell i pensjonskostnader kan etter bydelens oppfatning, følgelig forklare deler av differansen

i personalkostnader. Bydelen skriver at personalkostnadene i Waldemars barnehage ville vært om
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lag 700 000kroner høyere gitt samme pensjonsprosent som i de kommunale barnehagene.

Bydelen mener likevel at det er ingen tvil om at lav grunnbemanning er den faktoren som i størst

grad bidrar til å forklare differansen i personalkostnader.

Fylkesmannen er av den oppfatning at forholdet til pensjon kun er egnet til å vise hvorfor det

foreligger et avvik i personalkostnadene. Da Waldemars bamehage mottok tilskudd i 2014 var

kommunens pensjonsutgifler en del av grunnlaget for beregningen av tilskuddet, jf. tidligere

forskrift § 3. Følgelig har det høye nivået på pensjonskostnaderi Oslo kommune medført at

barnehagen har fått tilskudd deretter. Bamehagen har dermed benyttet mindre på

personalkostnader enn det tilskuddssatsen som er lagt til grunn tilsier, jf. uttalelser fra

Kunnskapsdepartementet som det er referert til ovenfor.

Bydelen har i sin vurdering lagt vekt på at barnehagen ikke mottok 100% finansiering. Vi mener

også det er lagt vekt på forskjellen i ansiennitet når bydelen har kommet frem til at denne utgjør

kr 600000 i vurderingen av om avviket er vesentlig. Bydelen har i vurderingen lagt avgjørende

vekt på at bemarmingstettheten i Waldemars bamehage er lavere enn i kommunens bamehager.

Hensynet bak bestemmelsen er å hindre urimelige innsparinger blant annet ved lavere

bemarming. Bydelen har vist til at de kommunale barnehagene har 6 bam per årsverk mens det i

Waldemars bamehage basert på årsmeldingene 2013 og 2014, var henholdsvis 7,1 og 7,6 bam

per årsverk. Bamehagen har følgelig blitt finansiert ut ifra et høyere antall årsverk per bam enn

de selv har brukt på dette. Bamehagen har dermed benyttet mindre på personalkostnader enn det

tilskuddssatsen som er lagt til grunn tilsier, jf. uttalelser fra Kunnskapsdepartementet som det er
referert til ovenfor.

Det er vår oppfatning at bydelen har foretatt en konkret vurdering av om avviket i

personalkostnadene i Waldemars bamehage er vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunale

barnehager i samsvar med barnehageloven  §  14 a første ledd bokstav c.

Det er  således Fylkesmannens vurdering at Bydel Grünerløkka har foretatt en vurdering av
hvorvidt Waldemars barnehage har vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn det

som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager, i samsvar med barnehageloven § 14 a første

ledd bokstav c.

Vurdering etter barnehageloven  16  a

PBL hevder at det ikke er foretatt en vurdering etter bamehageloven  §  16 a, som etter deres

oppfatning innebærer at det skal foretas en nærmere vurdering av om økonomiske sanksjoner er

rimelig å ilegge.

I barnehageloven  §  16 a tredje ledd står følgende:

T ilbakehold av tilskudd, reduksjon i tilskudd eller tilbakebetaling av tilskudd etter første

og andre ledd skal stå  i forhold  til regelbruddets art og økonomiske betydning

Tredje ledd inneholder prinsipper for utmåling av reaksjonen. Kravet innebærer at omfanget av

offentlig tilskudd og foreldrebetaling som er misbrukt er et vesentlig kriterium ved utmåling av

reaksjonen. I tillegg til det økonomiske omfanget kan det legges vekt på hvor alvorlig

regelbruddet er, jf. Prop.98 L (2011-2012).

Det er i vedtaket foretatt en samlet vurdering av lovbruddet sett opp mot bruken av økonomisk

reaksjonsmiddel etter bamehageloven  §  16 a. I vurderingen har bydelen lagt vekt på at
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regelbruddet representerer en betydelig økonomisk verdi og at et betydelig beløp i  offentlige

tilskuddsmidler er brukt i strid med bamehagelovens krav. Bydelen har fastsatt en skjønnsmessig

reaksjon til kr 700 000 og at beløpet hvis ønskelig, kan tilbakebetales i fire terminer over to år.

Det er ikke rettslig grunnlag for klagers påstand om at det skal foretas en rimelighetsvurdering

etter barnehageloven  §  16 a.

Veiledningsplikt

PBL anfører at dersom Oslo kommune hverken har opplyst om størrelsen på egne

gjennomsnittlige personalkostnader og heller ikke har gitt bamehagene noen veiledning om dette,

oppfattes det sterkt urimelig å ilegge økonomiske sanksjoner. Slik Fylkesmannen oppfatter denne

anførselen, mener PBL at kommunen skulle ha veiledet om hvilken differanse som kunne anses å

være innenfor lovens krav.

Det hører med til god forvaltningsskikk å gi veiledning til dem som har behov for det. Dette

følger også av forvaltningsloven § 1 1. Veiledningsplikten består ikke bare i å svare på spørsmål,

men også av å gi opplysninger av eget tiltak.

I  forvaltningsloven § ll andre ledd står det at:

F orvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget

tiltak vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når

sakens art eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning

om:

a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og

b) regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter

forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter

som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet

Veiledningen etter bokstav b bør særlig ta sikte på å gjøre parten i stand til å innhente eller legge

frem ytterligere opplysninger og dokumentasjon som kan være av betydning for avgjørelsen.

Veiledningspliktens omfang avgjøres etter helhetsvurdering der sakens karakter, behovet for
veiledning og forvaltningsorganets kapasitet er relevante momenter. Hvorvidt den det gjelder har

bedt forvaltningsorganet om veiledning, vil også spille inn. Det er på det rene at
veiledningsplikten ikke går så langt som til å gi en forhåndsuttalelse om utfallet av en aktuell

eller potensiell fremtidig sak.

Saker der kommuner vurderer å bruke økonomiske reaksjonsmidler, er av alvorlig karakter. Dette
tilsier at kommunen bør tilstrebe seg å veilede. I dette tilfellet kan vi ikke se at klager har

konkretisert når barnehagen skal ha bedt om veiledning angående gjennomsnittlige

personalkostander eller om hvilken differanse som kunne anses å være innenfor kovens krav.

Kommunens personalkostnader i egne bamehager inngår i grunnlaget for beregning og utrnåling
av tilskuddssatsen. Personalkostnadene har vært brukt i forbindelse med utmåling av

tilskuddssatsen, og har vært kjent for barnehageeier. Bamehageeier har selv ansvaret for å holde

seg oppdatert på de lokale og sentrale krav som til enhver tid stilles til barnehagedrift, jf.

Rundskriv F -08/2006.
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I  lys av bamehageloven §  7  og eiers ansvar for å drive virksomheten i samsvar md lover og

regler, og for å holde seg oppdatert på de kravene som stilles til bamehagedriflen, er eier av

Waldernars barnehage gjennom beregningsgrunnlaget, gitt en mulighet til å tilpasse størrelsen på

personalkostnadene etter kommunens egne barnehager.

Fylkesmarmen kan ikke se at det kan oppstilles et krav om at kommunen må veilede om hvilken

differanse på personalkostandene som kunne anses å være innenfor lovens krav All den tid dette

skal være en konkret skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet, vil det heller ikke være

mulig.

Fylkesmannen er av den oppfatning at bydelen ikke har brutt veiledningsplikten etter

forvaltningsloven  §  ll.

Usaklig forskjellsbehandling

PBL skriver i bemerkningene datert 9. april 2018 at Oslo kommune selv har flere bamehager

som har lavere personalkostnader enn Waldemars barnehage. Det forhold at kommunen selv i
egne barnehager har driftet med personalkostnader som er lavere enn Waldemars bamehage,

innebærer etter PBL sitt syn, en forskjellsbehandling og at det ikke foreligger noen saklig grunn

som kan forsvare denne forskjellsbehandlingen.

I Rt. 2011 s. 304 fremgår det at:

Forvaltningsvedtak kan etter alminnelig norsk forvaltningsrett kjennes ugyldig blant

annet dersom det lider av en kompetansemangel, er truffet på grunnlag av uriktig faktum,
er behefiet  med saksbehandlingsfeil,  ikke bygger på et forsvarlig skjønn, er influert av
usaklig hensyn, medfører usaklig forskjellsbehandling eller etter sitt innhold er åpenbart

urimelig.

Den rettslige avgrensning for om forskjellsbehandlingen skal anses saklig, vil være at
begrunnelsen for å forskjellsbehandle like tilfeller må ligge innenfor lovens formål på en eller

armen måte. Dersom man forskjellsbehandler ut fra hensyn som ligger fullstendig utenfor lovens

formål, så kan forskjellsbehandlingen undertiden være usaklig i slik grad at vedtaket anses som

ugyldig.

Vi kan for det første ikke se at det foreligger forskjellsbehandling ved bydelens håndtering av

barnehageloven  §  14 a første ledd bokstav c. Bestemmelsen regulerer lovlig bruk av offentlig
tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager. Bestemmelsen kan kun anvendes overfor

private barnehager. En eventuell sammenligning i bydelens bruk av bestemmelsen må gjøres opp

mot andre private barnehager.

Vi ønsker også å få frern at kommunale barnehager med lavere personalkostnader per

heltidsplass enn gjennomsnittet i de kommunale barnehagene, med stor sarmsynlighet vil ha

lavere driftsutgifter enn gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i de kommunale

barnehagene. Den samlede offentlige finansieringen vil således være høyere i Waldernars

barnehage, enn i disse kommunale barnehagene.

Kommunale bamehager finansieres over de kommunale budsjettene. Private bamehager mottar

tilskudd basert på driftsutgiftene i de kommunale bamehagene. Bakgrunnen for at kravene etter
barnehageloven  §  14 a ble innført var at
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Departementet vurderer at det etter at de statlige tilskuddene til barnehager ble

innlemmet i kommunerammen, med lovfestet plikt for kommunene til  å  yte tilskudd til

ikke-kommunale barnehager, er et klart behov for  å  tydeliggjøre prinsippet om at

offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

Det vil kunne være risiko for at en privat barnehage drifles på en måte som medfører at eier kan

ta ut store verdier fra bamehagen. En slik risiko foreligger ikke hos de kommunale bamehagene.

Midler til drift av kommunale bamehager kommer utelukkende bama i bamehagen til gode.

Det at enkelte kommunale barnehager har tilsvarende eller lavere personalkostnader enn

Waldernars bamehage, medfører etter vår oppfatning, ikke en usaklig forskjellsbehandling.

Fylkesmannens konklusjon

Bydel Grünerløkka sitt vedtak opprettholdes. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke

påklages, jf. forvaltningsloven  §  28 tredje ledd.

Med hilsen

Grethe Hovde Parr

utdanningsdirektør Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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