
KOMMENTARER TIL HØRINGSNOTATET ANG NYTT 

FINANSIERINGSSYSTEM FOR BARNEHAGER 

 

Forus Åpen Barnehage er en privat åpen barnehage som er godkjent for 30 barn og har åpent 

16 timer per uke.  

 

I høringsutkastet står det kun et lite avsnitt om åpne barnehager. Vi synes dette gir for lite 

føringer for hvordan vi driver barnehage og ønsker også mer klargjøring i notatet om hvordan 

tilskuddet fordeles. For å få en åpen barnehage godkjent kreves at vi følger Lov om 

Barnehager og Rammeplan for barnehager. Vi driver et pedagogisk tilbud for barn etter 

samme retningslinjer som ordinære barnehager. En stor del av vårt arbeid ligger også i 

integrering, nettverksbygging og veiledning av foreldre/omsorgsperson.  

 

Høringens punkt 6.4.3 – om telletidspunkter. 

Antall barn som er brukere av åpen barnehage vil variere i løpet av et år grunnet tilflytting, 

tildeling av barnehageplass, frafall i perioder på grunn av sykdom blant annet. Hvis 

kommunen fastsetter telletidspunkter som grunnlag for tildeling av tilskuddet vil utfallet av 

dette få dramatiske økonomiske konsekvenser for oss i åpen barnehager. Ordinære barnehager 

får tilskudd uavhengig av eksempelvis bortfall på grunn av sykdom. Det vil ikke være 

likebehandling om vi blir pålagt å legge fram en telling som ikke tar høyde for at brukere kan 

ha bortfall i enkelte perioder på grunn av sykdom for eksempel. I godkjenningen ligger krav 

om bemanning i forhold til antall besøkende barn vi kan ha inne om gangen. 

Bemanningskravet må vi kunne fylle også på dager med stor pågang.  

 

Tilskuddet vi får må være så pass forutsigbart at det gjelder for ett år av gangen slik at vi kan 

ivareta en drift som er forsvarlig i forhold til bemanning, det personalansvar vi har for ansatte, 

de driftskostnader som er faste over hele året, og at tilbudet vi gir til brukerne våre er av en 

kvalitet som fyller kravene nedfelt i Lov om barnehager og i Rammeplanen. 

 

I høringen står det i siste avsnitt under punkt 6.1 at ”godkjente åpen barnehager skal være 

omfattet av den nye forskriften om likeverdig behandling.” Og at kommunene skal bruke 

budsjetterte kostnader fra sine egen åpne barnehager som grunnlag for å beregne til skuddet til 

de private åpne barnehagene. Her mener vi at det må til en presisering. Hva er de budsjetterte 

kostnadene til kommunale åpen barnehager? Tas det med i beregningen at de oftest ligger inn 

under en ordinær kommunal barnehage, som har mye av driften og administrative utgifter 

sentralt innad i kommunen og hos styreren av den ordinære barnehagen. Tas det med utgifter 

til drifting av bygg og regnskap, brannvern og HMS, årsplanlegging og handlingsplaner etc..  

 

Vi mener at telletidspunkter ikke skal være opp til kommunen og at antall telletidspunkter må 

være en per år, og ha sammenheng med antall barn som barnehagen er godkjent for å få 

forutsigbarhet økonomisk og for at vi kan fylle kravet om bemanning. På den måten blir det 

likeverdig behandling. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Ann Eilin Skretting 

Styrer Forus Åpen Barnehage 


