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Det Kongelige Kunnskapsdepartement 
 
Høringsuttalelse på forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager 
i en rammefinansiert sektor: 
 
Alle private barnehager er svært spent på utfallet av det nye finansieringssystemet. Vår barnehage har 
følgende kommentarer til de ulike § i høringsnotatet: 
 
§ 2d: Dersom kommunale barnehager skal holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget, må dette gjelde både 
for private og kommunale barnehager, med klare presiseringer og kriterier med hensyn til hva som 
anses å være barnehager der "særskilt høye kostnader" er nødvendig.  
 
 §3: Hvordan defineres likeverdig behandling? Er det likeverdig når private barnehager får 88 % 
dekning i forhold til kommunale - hvorfor ikke 100 %? 
 
§ 4 Hva er ordinær drift? Er det ordinær drift når en barnehage har høyere pedagogtetthet eller 
voksentetthet enn det loven tilsier? Her må det være klare presiseringer på hva som legges i ordinær 
drift. 
Hva med forskjeller i husleie/lokaler og kapitalkostnader - her bør det utvises skjønn? 
 
§ 9: Her må noe oppklares; Det kan ikke være slik at kommuner som velger budsjettoverskridelser 
over år, skal tjene på det, ved at beregningsgrunnlaget ikke endres før etter 3 år. 
Viktig med forutsigbarhet - tilnærmet lik drift fra år til år må gi ca. likt tilskudd. 
 
§10 Hva er rimelige og relevante vilkår? 
Vi er generelt ikke bekymret for fordelingen innad sektoren, men vi er bekymret for om det 
blir nok penger til fordeling 
 
Oppsummering av høringsnotatet: 
 
Positivt: 
- tilskudd til drift blir fastsatt ved årsbudsjettet. 
- barnehagene blir behandlet likt. 
- fylkesmann blir fortsatt klageinstans. 
- det blir satt krav til bruken av offentlige tilskudd. 
 
Negativt: 
- Kommunenes økonomi kan få avgjørende betydning for tilskudd til barnehagene - for stort ansvar 
hos hver enkelt kommune. 
- Kommunene har ulike prioriteringer. 
- Generell bekymring rundt grunnlaget for beregning av tilskudd fra kommunene. 
- Vi ønsker klarere føringer fra stat på tilskuddsgrunnlaget som kommunene skal forholde seg til 
- Liten kontroll over størrelse på skjønnsmidler og bruken av disse midlene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hilde Folladal  
Dagali barnehage 


