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MERKNADER TIL HØRINGSNOTAT OM NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR 
IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR. 
 
Galleberg barnehage SA er en 4 avdelings foreldredrevet andelsbarnehage. Vi har drevet i 
snart 7 år og har forvaltet de økonomiske midlene vi har på en tilfredsstillende måte. Dette har 
skapt et godt pedagogisk tilbud til barna og foreldre og et faglig godt personalmiljø hvor 
kompetanseheving og utvikling av barnehagen er viktig. 
 
Vi ser at forslaget med den nye finansieringsmodellen for ikke-kommunale barnehager gir oss 
mindre økonomisk forutsigbarhet og mindre mulighet til økonomisk planlegging. Dagens 
ordning med statstilskudd pr barn gir barnehagene mulighet til å regne ut utmålingen av 
statstilskuddet allerede etter hovedopptak (april/mai). Ved å komme inn i kommunens 
budsjetteringsprosess, gjør at vi tidligst i desember har mulighet til å se hva vårt tilskudd blir 
fra 1.januar 
Vi opplever at det i dag er vanskelig for oss å etterprøve det kommunale tilskuddet, da 
skjemaene gir rom for tolkning av hva som skal beregnes i regnearkene. Det poengteres at 
utmålingen av tilskuddet fra kommunen til barnehagene skal være enkel å gjennomføre og 
enkel for de ikke-kommunale barnehagene å forstå og etterprøve. Vi ser at dette kan skape 
utfordringer. Det må være klare regler for hvordan kommunen beregner utgiftene til egne 
barnehager og hvilke poster som kommer innenfor administrative kostnader, forslaget om 4% 
regelen. 
 
I punkt 6.2 skal kommunen sørge for 100% likeverdig behandling av alle barnehager. Dette er 
et sentralt punkt og det er viktig at dette gir lik utbetaling. Forslaget gir kommunen mulighet 
til å drive med overforbruk inntil 3 år før dette gir innvirkning på tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Dette ser vi ikke som likeverdig behandling. 
Ved budsjettøkning til kommunens barnehager skal det også bevilges tilsvarende til ikke- 
kommunale barnehager. 
I forslaget er det også mulighet for kommunen å holde barnehager med særskilt høye 
kostnader til ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget. Dette punktet mangler konkrete 
føringer på hva som anses å være ”særskilte høye kostnader”.  Hva med de ikke- kommunale 
barnehagene som har særskilt høye kostnader til ordinær drift? 
 
 
Vi ønsker oss en tilskuddsordning som gir god forutsigbarhet, enkel beregning som kan 
forstås og etterprøves av ikke-kommunale barnehager. Vi mener at stykkprisprinsippet, som 
dagens statstilskudd, gir forutsigbarhet og enkelt kan etterprøves. 
 
 
Med hilsen 
Ellen L Espeseth 
 


