
 

 

 

NY BARNEHAGEFINANSIERING- høringsvar fra Godvik Sanitetsforening- eier av Godvik Barnehage. 

Godvik Sanitetsforening er 60 år og har drevet lokal virksomhet for medlemmene med 

møteaktiviteter, basarer, fastelavensrissalg, eldretreff og barnehagetilbud. Våre aktive stiftere fikk 

ved hjelp av kommunalt lån, kjøpt ungdomshuset i bygden og dette har befestet sanitetsforeningens 

plass i Godvik. Vi er en underforening av NKS-norske kvinners sanitetsforening. Alt arbeid er frivillig. 

Da politisk beslutning om full barnehagedekning kom, ble vi som privat barnehage oppfordret av 

Bergen Kommune til å utvide vårt barnehagetilbud. Vi kjøpte nabotomten av egne penger og bygget 

ny barnehage som åpnet i november 2008. Vi har nå 70 barn og 20 arbeidsplasser. 

Vi har følgende kommentarer til forslag om ny finansiering for private barnehager: 

- Tilskuddet skal øke til min. 88% fra 1/8-2010. Med samme krav til kompetanse og kvalitet i 

barnehagene er det ulike tilskuddet et hån mot private barnehager. Fra vi startet 

barnehagetilbudet for mer enn 20 år siden har sanitetsforeningen subsidiert driften. Når vi  

bygget ny barnehage fikk vi dekket finansutgiftene men mistet husleieutgifter på det gamle 

huset. Opptrapping til likeverdig behandling av kommunale og private barnehager er ikke gitt 

et tidspunkt og gjør private barnehagers stilling helt uforutsigbar mht økonomi. Hvilken 

annen sektor kunne levd med slike forhold?! 

- Forslaget om begrensning av utbytte for de som har investert i barnehager, er uforståelig. 

Det virker som om det skal være en kollektiv avstraffelse av alle private barnehager at det 

finnes noen få som har tjent penger på å skape barnehagetilbud. Med alle de 

kontrollmuligheter og innsynsrettigheter som kommunene har i barnehagesektoren, må det 

være mulig ” å ta” de som ikke opererer etter loven. 

- Med full kontroll på det økonomiske i tillegg til beslutningsmyndighet om utbygging i 

kommunen, er hele barnehagesektoren styrt av kommunene. Det kan bety nedlegging av 

private barnehager. At kommunen skal kunne kreve tilbake tilskudd ved å overta en privat 

barnehage som må legge ned, er totalt uakseptabelt. Hvilken annen sektor som mottar 

statlig støtte har slike betingelser?!      

Etter mer enn 20 år i barnehagedrift, sitter vi undrende og oppgitt tilbake med følelse av å bli 

oppfattet som en uønsket medspiller. Vi har aldri tjent en krone på barnehagedrift men vet vi yter 

vårt nærmiljø et verdifullt tilbud og bidrar til verdiskaping i samfunnet vi er en del av. 

 I fremtiden har vi intet håp om at frivillige vil påta seg det store ansvaret med barnehagedrift med 

de holdninger vi opplever fra det offentlige.    
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