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Fra:    Bjarte Nord [Bjarte@furehaugen.no]
Sendt:  31. juli 2010 01:51
Til:    Postmottak KD
Kopi:   info@pbl.no
Emne:   Høringsuttalelse for nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager i en rammefinansiert sektor

En av den rødgrønne regjeringens fremste fanesaker har vært full barnehagedekning. 
Regjeringen har vært helt avhengig av  private aktører for å oppfylle løftet om full 
barnehagedekning. Vi trodde derfor rødgrønne politikere så på oss som viktige 
samfunnsbyggere.

Som privat barnehageaktør opplever vi det som skuffende at regjeringen nå fremstiller 
private barnehageeiere som  profitører med et ensidig fokus på
avkastning. Dette er trist lesning for alle ansatte  som til daglig jobber hardt for å skape 
barnehager med kvalitet og som er stolt av å 
bygge opp barnehagetilbudet og -mangfoldet i Norge.

Regjeringen har i den siste perioden vært tilnærmet usynlig når det gjelder 
kvalitetsarbeid på barnehagefeltet. 
Et økt fokus på kvalitet vil i fremtiden gi foreldre muligheten til å velge vekk eventuelle 
barnehager som ikke drives seriøst. Klarere definerte krav til kvalitet vil derfor være en 
bedre vei å gå enn detaljerte utbyttebegrensinger. Høringsforslaget som nå ligger på 
bordet virker mer egnet til å ri ideologiske prinsipper enn å sørge for best mulig bruk av 
offentlige midler.

Som PBL medlemsbarnehage støtter vi PBL sitt svar på høringsuttalelse for  nytt 
finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager.

Vi reagerer spesielt sterkt  på formuleringen om kommunens rett til tilbakekreving av 
verdier  opparbeidet av foreldrebetaling og tilskudd ved opphør eller salg: 

”Kommunen får rett til å kreve tilbakebetaling av offentlige tilskudd og foreldrebetaling 
som er akkumulert i virksomheten ved opphør eller salg av ikke-kommunale barnehager 
” (Høringsnotat nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor).

Dette er et meget uklart punkt og vi ser at det er ikke redegjort for hvilke verdier 
kommunen kan kreve tilbakebetalt ved eventuelt salg eller opphør av driften, det er 
derfor vanskelig å gi noe klart svar på høringsnotatet. Dette burde som PBL har 
anmodet om vært redegjort for før fristen for høringsuttalelsen går ut. Det virker helt 
uforsvarlig å innføre en så omfattende og lite utredet ordning allerede fra årsskiftet 
2010/2011.

Som barnehageeier har man det overordnede ansvar for driften av en barnehage, dette 
ibefatter økonomisk ansvar. Dersom man skal drive en forsvarlig drift av en barnehage 
er man avhengig av å ha et tilfredsstillende overskudd.
En sunn økonomi sender et positivt signal til  personale og foreldre, samt at den gir 
muligheter til ekstraordinære investeringer i driften, som vil komme barna til gode.

Forslaget om tilbakebetaling premierer ikke en forsvarlig økonomisk drift, men kan 
skape et dysfunksjonelt mønster som premierer uttak av overskudd eller lite 
gjennomtenkt bruk av midler fremfor akkumulering av overskudd.
Vi håper at regjeringen snur på dette punktet og ser urimeligheten ved forslaget om 
tilbakekreving.
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Bjarte Nord

Barnehageeier, førskolelærer og bedriftsøkonom
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