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SYNSPUNKTER TIL NYTT FINANSIERINGS SYSTEM I BARNEHAGENE 
 
 
I forbindelse med høringsutkastet til nytt finansierings system for ikke kommunale 
barnehager, har jeg følgende kommentarer: 
 
En sats pr barn til drift: Slik jeg forstår det har kommunen mulighet til å fastsette en sats 
(kronebeløp) pr barn over og under 3 år. Denne er basert på et gjennomsnitt fra kommunens 
egne barnehager. I utgangspunktet er det bra at det skal bli fast satte satser, men det burde 
være mulighet for å tilpasse den enkelte barnehage også. Vi driver etter godkjenning fra 
kommunen, men i vår godkjenning har vi krav om tettere personaldekning, siden vi er mye 
utendørs. Dette gjør at vår barnehage har høyere personalkostnader enn kommunen, siden vi 
er pålagt tettere bemanning pr barn. I vår kommune valgte politikerne å kutte 
grunnbemanningen med 25 % stilling pr 18 barn, det betyr at kommunen sjøl har 2, 75 % 
stilling pr 18 barn , mens vi er pålagt å ha 3, 60% på samme antall. 
 
En sats pr barn til kapital: Jeg mener at det også her burde være en sats for barn over og 
under 3 år. Hvis det bare skal være en sats pr barn vil det bli veldig avgjørende å ta inn barn 
med ” riktig ” alder for å drive med en balansert økonomi. 
 
Beregnet etter budsjett: At tilskuddet skal være basert på kommunens budsjett og ikke 
faktiske utgifter er jeg svært skeptisk til. Det er ofte slik at kommunens budsjetter sprekker og 
jeg frykter at muligheten for å ”underbudsjettere”, for så å minske tilskuddet til de ikke 
kommunale barnehagene er stor. Jeg ser at det er mulighet for å korrigere 
underbudsjetteringen etter 3 år, men det kan bli et langt tidsperspektiv for oss små, private 
barnehager, som i værste fall kan handle om nedleggelse eller videre drift. 
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