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N tt inansierin ss stem or ikke-kommunale barneha er i en ramme inansiert sektor

• «Kommunen kan dessuten holde kommunale barnehager med særskilt høye
kostnader til ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget. «

Hva menes med særskilt høye kostnader? Dette må klargjøres og defineres.
Hva er begrunnelsen for å holde kommunale barnehager med særskilte høye kostnader
utenfor tilskuddsgrunnlaget?
Det bør spesifiseres vilkår for hvilke barnehager som kan holdes utenfor. Private barnehager
med særskilt høye kostnader må også få dekt sine ekstra utgifter etter søknad.
Hvem sammenligner kommunen seg med?

Forslag til utforming: Barnehager som pga beliggenhet i kommuner med lav
befolkningstetthet og har ekstremt høye kostnader kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget,

• «For kapital skal det fastsettes én sats per barn med heltidsplass, uavhengig av barnas
alder.»

Kostnader ved drift av småbarnsplasser er høyere enn drift av storbarnsplasser, i hht
Barnehageloven.

Forslag : Vi foreslår at det utarbeides separate tilskuddssatser til barn over og under 3 år

• «Tilskuddet for drift vil utgjøre hovedtyngden av det totale offentlige tilskuddet til
ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes på bakgrunn av kommunens
budsjetterte kostnader til drift av basistilbudet i egne barnehager.»

Hva menes med basistilbud? Dette må defineres.

• «Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av andre offentlige
tilskudd og foreldrebetaling.»

Hva menes med ordinær drift? Dette må defineres.



• «For å sikre likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager foreslår
departementet en regel om at et vesentlig netto ovetforbruk i den ordinære driften av
kommunale barnehager over minst tre år, skal korrigeres inn i tilskuddssatsene til de
ikke-kommunale barnehagene i påfølgende år.»

Overforbruk i de kommunale må få konsekvenser for de private barnehagene allerede
påfølgende år. 3 år med overforbruk vil ikke sikre likebehandling.
Hvor mye avvik fra budsjettet kan kommunen ha før private barnehager får økt tilskudd?
Skal det tas utgangspunkt i gjennomsnitt av de tre årene eller hvert år for seg?
Dette må fastsettes.

• «Kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) utgjør en relativt liten andel av de
samlede kostnadene i ikke-kommunale barnehager. «

• «Kommunen kan gi ekstra tilskudd til enkeltbarnehager som har høye
kapitalkostnader.»

De fleste private barnehager har store kapitalkostnader da flere av de private barnehagene er
etablert de senere år.

Forslag : Kommunen skal være pliktig til å gi ekstra tilskudd til enkeltbarnehager som har
høye kapitalkostnader.

Hva med de barnehagene som leier lokaler? Hvordan skal vi får beregnet tilskudd for leie av
lokaler?

• «Kommunen kan selv bestemme antall telletidspunkter gjennom året for barn
barnehagene».

For små barnehager har flere telletidspunkt mye å si for økonomien. Ett, to eller tre barn har
drastiske konsekvenser for økonomien.
Forslag : Flere telletidspunkt bør være obligatorisk.

• «Vurdering av å innføre regulering av uttak av verdier.»

Departementet sier selv at det kun er enkelte barnehageeiere som tar ut store verdier fra
barnehagedriften. Hvorfor regulere en hel sektor på bakgrunn av noen få?



Skal Norge fortsatt ha et variert og godt barnehagetilbud må vi ta vare på de forskjellene
som i dag eksisterer. Et slikt variert tilbud innebærer at kostnadene også vil variere. Dette
må tas med når tilskuddsmodellene skal fastsettes. Ikke alle barnehager er like.
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