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Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor 

 
Farsund kommune har følgende innspill til høringen: 

 
Generelle kommentarer: 

o Farsund kommune ønsker å påpeke at departementets definisjon av likeverdig 
behandling spesielt vil gi utfordringer for kommuner med få kommunale 
barnehageplasser og en overkapasitet av plasser. 

o Økonomien i kommunen vil direkte virke inn på satsen for tilskudd til private 
barnehager, og vil da ikke gi et bilde av behovet i den enkelte barnehage, 
men av kommunens økonomi. 

o Siden kommunens budsjett skal ligge til grunn for satsen til private 
barnehager vil kommunale barnehager måtte behandles spesielt i 
kommunens budsjetter i forhold til andre enheter. 

o Eventuelle innsparinger vil ramme de kommunale barnehagene spesielt da 
det er kommunale barnehagers budsjett som ligger til grunn for satsen. 
Kommunens barnehager har i stor grad ansatte med høy ansiennitet, 
fagbrev og høye pensjonskostnader. 

o Farsund kommune er bekymret for om staten vil fullt ut kompensere for den økte 
forpliktelsen som ny finanseringsmodell medfører. 

o Farsund kommune er også bekymret for om regelverket vil bli omfattende og 
komplisert for kommunene å håndtere. 

 
Kommentarer til enkelte punkt: 

o Pkt. 6.2 
Farsund kommune er enig med departementet i at barnehager med særskilt høye 
kostnader skal kunne holdes utenfor beregningsgrunnlaget.  

o Barnehager med særskilt høye kostnader må kunne tas ut av 
kostnadsgrunnlaget før kommunen beregner tilskuddssats. 

o Barnehager med særskilt høye kostnader vil kunne være nyetablerte 
barnehager, midlertidige plasser, barnehager med store omlegginger i drift, 
barnehager i utkantstrøk, barnehager med svikt i søknader om plass. 

o Pkt. 6.3.1 
o Overgangsreglene er etter Farsund kommunes mening vanskelig å forstå. 
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o Pkt. 6.5.1 
Farsund kommune ønsker her å kommentere at å sette forholdstallet lavere enn 2 
vil gi lavere bemanning i barnehagene, som igjen vil være med på å redusere 
kvaliteten på det pedagogiske tilbudet til barna. I Farsund dobles stort sett 
bemanningen for de minste barna, også når det gjelder assistenter. 

o Pkt. 6.6.1 
Farsund kommune mener modell 2 er den mest rettferdige finansieringsmåten. 
Farsund kommune mener også at det ville være aktuelt med samme system for 
tilskudd til drift. 
Vi er også skeptiske til at Departementet presiserer at kommunene kan gi ekstra 
tilskudd til barnehager med høye kapitalkostnader, da det skaper forventning om at 
kommunen skal innføre en slik ordning. 

o Pkt. 6.7 
Farsund kommune vil under uttak av verdier påpeke det samme som Kristiansand 
kommune: 

o Kristiansand kommune mener at ny §14 i barnehageloven om uttak av verdier vil 
medføre at kommunene får en omfattende og kompleks kontrolloppgave. De ikke-
kommunale barnehagene vil får økte offentlige overføringer samtidig med at 
utbyttemulighetene begrenses kraftig. Denne kombinasjonen vil som 
høringsuttalelsen beskriver føre til at det er behov for ulike kontrollmetoder for å 
sjekke at ikke eier prøver å skjule ulovlige overføringer til seg selv eller andre, og 
det må også detaljregler på hva som er rimelig lønn til eier osv. Kristiansand 
kommune mener det kommer til å bli behov for at det er kommunerevisjonen som 
utfører den omfattende kontrollvirksomhet som kommer til å bli nødvendig ved 
innføring av foreslåtte regelverk. 

 
Kristiansand kommune ser behov for standardiserte regler med hensyn til for 
eksempel hvordan det skal beregnes hva som for eksempel skal tilbakebetales av 
offentlige midler ved salg av barnehager og er bekymret for om reglene kan bli både 
vanskelige samt arbeidskrevende å administrere på en hensiktsmessig måte. 
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