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1. Sammendrag 
 
Høringsnotatet inneholder radikale forslag som på sentrale områder avviker sterkt fra de 
forutsetninger som lå til grunn da private barnehageplasser ble etablert i hele landet i perio-
den etter at barnehagereformen ble vedtatt i 2003. Dette er endringer som i de fleste andre 
sammenhenger ville blitt oppfattet som rent avtalebrudd.  
 
Departementets egen undersøkelse om hvordan brukerne oppfatter private og kommunale 
barnehager viser at dette vil gi mindre av det som er bra, og mer av det som er mindre bra. 
Det er rart å registrere at når foreldrene er klare på at de er mer fornøyd med tilbudet i de 
private barnehagene enn i de kommunale, så velger Regjeringen å foreslå regler som gjør at 
den høye kvaliteten i de private barnehagene blir truet. 
 
Rammefinansiering i seg selv er et gedigent eksperiment med de private barnehagene som 
ufrivillig innsatsfaktor. Situasjonen i Skien kommune viser at kommunen ikke har kontroll på 
egen økonomistyring, og vi frykter at situasjonen etter 01.01.11 blir kaotisk på flere måter. 
 
Grenland Barnehagedrift AS mener at: 

 Utbyttebegrensning vil ikke føre til høyere kvalitet på tilbudet i barnehagene. 

 God økonomi i de private barnehagene er en forutsetning for å heve kvaliteten på til-
budet. 

 God økonomi i de private barnehagene er en forutsetning for å kunne vedlikeholde 
bygg og eiendom. 

 Ingen er tjent med at de private barnehagene ikke driver med overskudd. 

 Forslagene bygger på en oppfatning av den økonomiske situasjonen i kommunene i 
Norge som ikke stemmer med virkeligheten (se oppslag i TA av 24. juni 2010). 

 Flere av forslagene i høringsnotatet er å anse som avtalebrudd i forhold til de forut-
setningene som ble lagt for privat deltagelse i den nasjonale dugnaden for å nå full 
barnehagedekning. 

 Tilbakebetaling av opptjente midler ved salg vil føre til at det kun finnes en mulig kjø-
per når en barnehage skal selges, nemlig kommunen. 

 En kommunalisering av barnehagesektoren vil føre til redusert kvalitet på barnehage-
tilbudet. 

 Kommunene kjøper gjennom det offentlige tilskuddet en tjeneste av de private bar-
nehagene som umiddelbart konsumeres. 

 
 
Som helhet tjener forslagene i høringsutkastet kun en hensikt, nemlig å kommunalisere store 
deler av den private delen av barnehagesektoren. 
 
Forslaget om utbyttebegrensning bygger på en misforståelse om at slike reguleringer fører til 
økt kvalitet (les: at pengene kommer barna til gode), og at det er andre bedriftsøkonomiske 
mekanismer som fungerer i barnehagesektoren enn i andre bransjer. Telemarksforsknings 
Ailin Aastvedt mener at ”hvis man skal ha private aktører, bør det lønne seg for dem å drive 
barnehage”. Dette høringsforslaget er en klar dokumentasjon på at Ap, SV og Sp ikke lenger 
ønsker at de som gav landet full barnehagedekning skal være en del av barnehagesektoren. 
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2. Om Grenland Barnehagedrift AS 
 
Grenland Barnehagedrift AS ble etablert i 2006 som et direkte resultat av barnehagerefor-
men, og det faktum at Skien kommune manglet et stort antall barnehageplasser for å nå 
målsettingen om full barnehagedekning. Skien kommune hadde verken planer om egen ut-
bygging eller ferdig regulerte tomter til barnehageformål som kunne gi kommunen full bar-
nehagedekning da barnehagereformen ble vedtatt. 
 
Vi var 3 personer som etablerte Grenland Barnehagedrift AS hvorav 2 sluttet i sine daværen-
de jobber utenfor barnehagebransjen for å satse på utbygging av private barnehager i Gren-
landsområdet. Grunnen til at vi torde dette var den samlede politiske enigheten og vedtaket 
om at private barnehager skulle likestilles økonomisk med de kommunale barnehagene etter 
en opptrappingsplan fra 85% til 100%. Hadde vi visst at Regjeringen først ville utsette opp-
trappingen til 100% økonomisk likestilling til 2015, for deretter å totalt forandre spillereglene 
for hele finansieringen av de ikke-kommunale barnehagene, hadde vi aldri satt i gang denne 
satsningen. 
 
Vi har siden sommeren 2007 og frem til nå etablert over 400 nye barnehageplasser i Skien 
kommune. I løpet av perioden juli 2007 til april 2011 vil vi ha etablert over 500 nye barneha-
geplasser i Skien kommune. Uten Grenland Barnehagedrift AS og de falske løftene om øko-
nomisk likebehandling ville Skien kommune i dag vært riktig ille ute med hensyn på barneha-
gedekningen. Det er derfor med stor forbauselse vi nå ser at departementet radikalt vil end-
re spillereglene og de forutsetningene som vårt engasjement bygger på. 
 
Grenland Barnehagedrift AS leverer med dette et samlet høringssvar for følgende barneha-
ger: 
 

Barnehage Antall barn Antall ansatte 

Trollmyra Barnehage, Skien 65 14 
Maurtua Barnehage, Skien 185 40 
Kongerød Barnehage, Skien 100 23 
Klyveskogen Barnehage, Skien 110 25 
Barnehagen Gustavas Hage, Skien 45 10 
Limi Barnehage, Skien 85 20 
Veraåsen Barnehage, Sandefjord 85 20 
Totalt 675 152 

 
 
I tillegg har vi 2 barnehager med ytterligere 200 plasser under prosjektering/bygging som vil 
stå ferdig i løpet av 2011. 
 
Hos oss har vi satt kvalitet i arbeidet med barn og ansatte i høysetet. Vi vet at i en situasjon 
med konkurranse barnehagene i mellom må vi levere det beste tilbudet for barn og foreldre, 
samt være de mest attraktive barnehagene for de ansatte. 
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3. Høringsforslaget 
 
Vårt engasjement er bygget på de signalene som har kommet fra sentralt politisk hold. Alle 
statsrådene fra SV med ansvar for barnehagesektoren har understreket behovet for de pri-
vate barnehagene. Vi kan ikke se at disse på noe tidspunkt har varslet at slike forslag som 
høringsforslaget rommer skulle komme. Tvert imot har tidligere ministre med ansvar for 
barnehagesektoren stadig kommet med rosende ord om innsatsen til de private barnehage-
ne for å nå målet om full barnehagedekning. 
 
Fra høringsforslaget vil vi i hovedsak kommentere følgende punkter: 
 

 Kommunens budsjett som grunnlag for tilskudd 

 Utbyttebegrensning 

 Tilbakebetaling ved salg 
 
I tillegg sier vi noen ord om rammefinansieringen som innføres fra 01.01.11. 
 
For øvrig slutter Grenland Barnehagedrift seg til høringsuttalelsen fra PBL (Private Barneha-
gers Landsforbund).  
 
 

3.1. Forutsetninger 
 
Barnehageforliket fra 2003 forutsatte en plikt for kommunene til likeverdig behandling av 
barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Denne forpliktelsen var avgjørende for den 
dugnadsinnsatsen de private aktørene deltok i for å oppnå full barnehagedekning. Fra 1. 
august 2005 ble 85%-regelen innført, og alle trodde at denne relativt raskt skulle trappes 
opp til 100%. For ikke lenge siden fikk vi beskjed om at dette ikke skulle skje før senest i 
2015. 
 
Nå kommer endrede regler for beregning av tilskuddet på toppen av stadige utsettelser av 
100% likebehandling. Det sektoren nå trenger er stabile rammebetingelser der alle barneha-
ger blir likebehandlet økonomisk uten at staten skal tenke ut en hel rekke finurlige meka-
nismer som skal hindre en rettferdig konkurranse mellom barnehagene. 
 
Et sett av slike finurlige mekanismer fører i neste omgang til et sett av like finurlige tilpas-
ninger. Høringsforslaget mangler helt en gjennomgang av konsekvensene av slike tilpas-
ningsmekanismer. 
 
Høringsforslaget mangler også en konsekvensanalyse av hvilke effekter dette får i forhold til 
aksjeloven og regnskapsloven. 
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3.2. Sammenligning med skolesektoren 
 
Forslagsstilleren sammenligner barnehagesektoren med situasjonen for de private skolene. 
Det er ikke overraskende at forslagsstilleren ønsker en tilsvarende situasjon i barnehagesek-
toren, der det omtrent ikke finnes private alternativ. Problemene med konsekvensene av 
dårlig økonomi i kommunene for skolesektoren holdes klokelig nok unna høringsforslaget. 
 
Resultatet er en utarmet skolesektor som ikke når opp i konkurransen med land vi liker å 
sammenligne oss med. Skolebygg er jevnt over dårlig vedlikeholdt og mange kommuner sli-
ter med å kjøpe inn skolebøker til elevene. Samtidig ser vi at kommune etter kommune går 
gjennom opprivende diskusjoner om skolenedleggelser og for mange elever pr lærer. 
 
Tidligere statsråd Øystein Djupedal presiserte i tilsvar til spørsmål fra Anders Anundsen av 
15.02.06 at det er prinsipielle forskjeller på skolesektoren (som har utbyttebegrensning) og 
barnehagesektoren. SV-statsråden understreket at det er disse prinsipielle forskjellene som 
gjør at det er riktig med utbyttebegrensning i skolesktoren og ikke i barnehagesektoren. 
 
Denne holdningen er både en premiss og en forutsetning for den innsatsen de private har 
gjort for å gi landet full barnehagedekning. 
 
 

3.3. Sammenligning med andre land 
 
Det sammenlignes med situasjonen i Sverige og Danmark. Ingen av disse landene har utbyt-
teregulering eller regler om tilbakebetaling av opptjente midler ved salg/nedleggelse. 
 
 

4. Rammefinansiering 

 
Hele ideen om rammefinansiering forutsetter et velfungerende kommune-Norge med hen-
syn på budsjetter og regnskap. Det er dessverre ikke slik det fungerer i dag. En ny rapport fra 
Telemark kommunerevisjon som omtales i TA torsdag 24. juni 2010 bekrefter dessverre det 
vi frykter aller mest ved overgangen til en rammefinansiert sektor. Rapporten er sendt på 
høring til Kontrollutvalget i Skien kommune, men er dessverre ikke offentlig før etter at hø-
ringsfristen i denne saken er ute. 
 
Overskrifter fra TA som omtaler rapporten om Skien kommune er: 
 

 Overholder ikke rapporteringsrutiner 

 Prosjekter i gang uten finansiering 

 Store avvik fra regnskap til budsjett 

 Overser månedsavvik gjennom hele året 
 
Her er vi rett inn i kjernen på flere av punktene i høringsforslaget. Forslagene bygger rett og 
slett på forutsetninger som ikke eksisterer i mange kommuner rundt om i Norge. 
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5. Kommunens budsjett som grunnlag for tilskudd til private barnehager 
 
Det positive med budsjett som tilskuddsgrunnlag er at tilskuddet kommer tidligere, men vi 
tror at kommunene ikke har nok orden i egne økonomiske systemer til at dette kan fungere i 
praksis. 
 
Situasjonen i Skien kommune (se vedlagte oppslag i TA 24. juni 2010) viser at dette kan føre 
til uholdbare situasjoner. Telemark Kommunerevisjon avslører betydelige mangler ved Skien 
kommune sine økonomiske systemer. 7 av 10 enhetsledere i oppvekstsektoren i Skien opp-
lever egne budsjetter som urealistiske. Det avsløres betydelige avvik mellom regnskap og 
budsjett. Det er disse budsjettene som skal være grunnlaget for tilskuddet til de private bar-
nehagene fra 01.01.11. 
 
I tillegg foreslås det at kommunen kan drive med overskridelser på budsjettene i 3 år før det 
får konsekvenser for tilskuddet til de private barnehagene. Det er vanskelig å forstå hvordan 
et slikt forslag i det hele tatt kan komme på banen, og om forslagsstillerne har en realistisk 
forståelse av hvordan kommunene styrer sine budsjetter i forhold til regnskap. 
 
 

6. Utbyttebegrensning 
 
Grenland Barnehagedrift AS støtter ikke forslaget om utbyttebegrensning. 
 
Forslaget om utbyttebegrensning er en radikal endring av de spillereglene som var grunnla-
get for den private innsatsen for å oppnå full barnehagedekning. Begrunnelsen for dette 
forslaget er at pengene da skal komme barna til gode, underforstått at kvaliteten da blir 
høyere.  
 
Her settes mye anerkjent økonomisk teori til side. Dersom det var slik at utbyttebegrensning 
førte til høyere kvalitet på en bedrifts produkter og tjenester, burde dette vært innført i en 
rekke andre bransjer. 
 

 Flyselskapene burde hatt utbyttebegrensning fordi det hadde ført til høyere flysik-
kerhet (det reduserte utbyttet ville jo da bli brukt på bedre vedlikehold og bedre fly) 

 Oljeselskapene på norsk sokkel burde hatt utbyttebegrensning fordi det ville redusert 
mulighetene for oljeutslipp (de reduserte utbyttet ville jo blitt brukt på økt beredskap 
og sikkerhet) 

 Dagligvarekjedene burde hatt utbyttebegrensning fordi det ville ført til bedre utvalg 
og lavere priser i butikkene (Det reduserte utbyttet ville jo blitt brukt til å redusere 
prisene og å øke vareutvalget) 

 
De fleste vil innse at det ikke finnes en slik sammenheng mellom utbyttebegrensning og kva-
liteten på tilbudet. De fleste vil også innse at reell konkurranse på like vilkår er det som 
fremmer kvalitet. Foreldrene som søker barnehageplass ønsker det beste tilbudet for sitt 
barn. Dersom det er nok barnehageplasser til alle vil de med det beste tilbudet (den høyeste 
kvaliteten) stå igjen som vinnere. 
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I stedet legger forslagsstilleren opp til at vi får mer av det tilbudet som foreldrene selv karak-
teriserer som det dårligste. 
 
 

6.1. Sjenerøse offentlige tilskudd til private barnehager? 

 
Ingen privat barnehage kan få mer offentlig tilskudd enn gjennomsnittet av det de kommu-
nale barnehagene får i den aktuelle kommunen. Dersom de offentlige tilskuddene er sjene-
røse til de private barnehagene, er de minst like sjenerøse til de kommunale barnehagene. 
 
Dersom man leser årsmeldingene til de kommunale barnehagene i Skien for 2009 ser man at 
ressurstilgangen oppfattes som prekær, til tross for at tilgangen på offentlige midler er like 
stor eller større enn i de private barnehagene. 
 
Etter vår oppfatning finnes det derfor ingen sjenerøse offentlige tilskudd til private barneha-
ger. Det finnes bare kommuner som får svært lite ut av de offentlige midlene de selv bruker 
på sine egne barnehager. 
 
 

6.1. Hvem skal få lov til å tjene penger på privat barnehagedrift? 
 
Forslaget om utbyttebegrensning fører til en rekke andre relevante spørsmål. Hvorfor er det 
bare de som driver barnehagene som ikke skal få lov til å tjene penger på barnehager? Burde 
ikke da alle underleverandører til barnehagesektoren bli underlagt de samme bestemmelser. 
Skal vi følge logikken i høringsforslaget så får jo også disse selskapene sine inntekter fra of-
fentlige midler som kunne kommet barna til gode. 
 
Følgende typer av underleverandører kan fortsette å tjene penger på barnehager uten rest-
riksjoner: 
 

 Entreprenører som bygger barnehager 

 Entreprenører som vedlikeholder barnehager 

 Leverandører av inventar 

 Leverandører av leker 

 Leverandører av forbruksmateriell 

 Leverandør av renholdstjenester 

 Leverandør av vaktmestertjenester 

 Leverandører av regnskapstjenester 

 Leverandører av HMS-systemer (lovpålagt) 

 Leverandører av Bedriftshelsetjenester (lovpålagt) 

 Leverandører av tjenestepensjon (lovpålagt) 

 Leverandører av revisjonstjenester (lovpålagt) 
 
 
Disse leverandørene er en integrert del av barnehagetilbudet da de utfører vitale tjenester 
både for kommunale og private barnehager. Mange av disse utfører oppgaver pålagt av det 
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offentlige for barnehagene. Siden også disse får deler av sine inntekter fra midler som kunne 
kommet barna til gode, vil Regjeringen også foreslå utbyttebegrensning og regler om tilba-
kebetaling for disse aktørene? 
 
Ville tjenestene fra disse leverandørene få en høyere kvalitet dersom utbyttebegrensning og 
regler om tilbakebetaling ble gjennomført? Vi tror at alle vil være enige om at slike regler for 
disse aktørene ville føre til forringet kvalitet. Vi tror også at akkurat de samme økonomiske 
mekanismene fungerer innenfor drift av barnehager, og at forslaget om utbytteregulering på 
sikt vil medføre betydelig forringelse av kvaliteten på barnehagetilbudet.  
 
Det er god grunn til å tro at de private barnehagene da ikke ville fått utført verken regn-
skapstjenester, revisjon, bedriftshelsetjeneste eller HMS-kurs. Simpelt hen fordi ingen ville 
være villige til å utføre disse tjenestene for de private barnehagene dersom utbyttebegrens-
ning og regler om tilbakebetaling av opptjent kapital ble gjort gjeldene også for disse. 
 
 

7. Tilbakebetaling av verdier ved salg 
 
Grenland Barnehagedrift AS støtter ikke forslaget om tilbakeføring av verdier. 
 
Tilbakebetaling av verdier ved opphør eller salg vil slik forslaget foreligger føre til at det kun 
finnes en kjøper til private barnehager, nemlig vertskommunen for barnehagen. Denne ene 
kjøperen kan i tillegg under prisforhandlingene true med å inndra opptjent kapital i barneha-
gen. 
 
 

7.1. Verdifastsettelse av barnehager 
 
Dette kan vanskelig ses på som noe annet enn en kommunal rett til å ekspropriere privat 
eiendom. Når en privat eier vet at den dagen han vil selge bedriften så må all opptjent kapi-
tal føres tilbake til kommunen, så har verdien på barnehagen i praksis mistet sin verdi. 
 
Grenland Barnehagedrift AS er morselskap for flere barnehager organisert som egne aksje-
selskaper. Eierne av Grenland Barnehagedrift AS betaler formuesskatt av sine aksjeverdier. 
Høringsforslaget berører ikke hvilke regnskapsmessige og skattemessige konsekvenser for-
slaget får for eierne av de private barnehagene. 
 
 

7.2. Tilpasninger 
 
Høringsforslaget berører ikke hvilke tilpasninger vi vil se i barnehagesektoren etter en even-
tuell gjennomføring av disse forslagene. Når nye regler vedtas er alle styremedlemmer i de 
private barnehagene forpliktet til å innrette sin virksomhet slik at barnehagen kommer best 
ut økonomisk. Mangel på slik tilpasning kan medføre straffeansvar for styremedlemmene. 
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8. Kvalitetskrav 
 
Grenland Barnehagedrift AS mener at ønsket om at pengene det offentlige bruker på barne-
hager skal komme barna til gode, best ivaretas gjennom å innføre strenge og kontrollerbare 
kvalitetskrav til den som skal drive barnehager. Disse kravene må da være likelydende for 
både kommunale og private barnehager. 
 
Kvalitet i barnehage er et sammensatt og vanskelig tema. Hvem er kvalifisert til å mene noe 
om hva som er et godt barnehagetilbud? Kan vi frata foreldrene retten til å vurdere om bar-
nehagen gir et kvalitativt godt tilbud til nettopp deres barn? 
 
I januar 2009 presenterte Kunnskapsdepartementet en brukerundersøkelse laget av TNS 
Gallup der mer enn 2000 foreldre i norske barnehager ble spurt. Den viser at på 29 av 30 
spørsmål så var foreldrene mer fornøyd med de private barnehagene enn de kommunale 
barnehagene. På mange av spørsmålene var differansen i favør av de private barnehagene 
stor. 
 
Dersom vi godtar at foreldrene har kompetanse til å vurdere hva som er et godt barnehage-
tilbud til nettopp deres barn, så stilles hele saken i et merkelig lys. Da vil forslagene føre til at 
vi får mer av det som er dårligst, og mindre av det som er best. 
 
Grenland Barnehagedrift AS vil støtte et forslag om strengere og tydeligere kvalitetskrav til 
både kommunale og private barnehager. Målsettingen må da være å heve de kommunale 
barnehagene opp på nivået til de private, ikke å senke nivået til private ned til nivået på de 
kommunale. 
 
 

9. Oppsummering 
 
Forslaget om utbyttebegrensning har kun mening dersom man ønsker å avvikle flertallet av 
de private barnehagene for å kommunalisere hele sektoren. Forslagsstilleren setter etter vår 
mening ønsket om å kommunalisere sektoren langt høyere enn ønsket om god kvalitet i bar-
nehagetilbudet. Er det frykten for at de kommunale barnehagene ikke vil klare å oppfylle 
strengere kvalitetsregler som ligger til grunn for forslagene, eller kjemper man her en politisk 
kamp for å fjerne private aktører fra barnehagesektoren? 
 
Statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) sier til NRK at – Vi synes det er riktig at de 27 milliardene 
vi i dag bruker på barnehager skal gå til å drive barnehagene og ikke ende opp andre steder. 
Hvor er problemet da størst, i den private eller den kommunale delen av barnehagesekto-
ren? 
 
Dersom Kunnskapsdepartementet virkelig er opptatt av at pengene skal komme barna til 
gode, og at høy kvalitet på barnehagetilbudet er viktig, så er det mot de kommunale barne-
hagene at innsatsen må rettes. Målet må være å få kvaliteten i de kommunale barnehagene 
opp på nivået til de private barnehagene, og det gjør man ikke ved å angripe det økonomiske 
fundamentet til de private barnehagene. 
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Regjeringens høringsforslag foreskriver ikke bare feil medisin, man velger i tillegg å behandle 
feil pasient. En gjennomgang av årsmeldingene for de kommunale barnehagene i Skien av-
dekker en prekær økonomisk situasjon. Hvor blir pengene av, de får jo i gjennomsnitt mer 
offentlig støtte enn de private barnehagene? Det er først og fremst i de kommunale barne-
hagene at de offentlige midlene ikke kommer barna til gode. 
 
Ailin Aastvedt i Telemarksforskning har utført flere av rapportene Kunnskapsdepartementet 
har bestilt for barnehagesektoren. Hun mener at Regjeringen bommer dersom det innføres 
utbyttebegrensning og tilbakekrevingsrett for kommunene. Hun sier at store utbytter ikke 
skjer ofte, og at i Norge så gjelder dette ett eller to selskaper. Hun sier også at hvis man skal 
ha private aktører, bør det lønne seg for dem å drive barnehage. 
 
Dersom vi skal ta Telemarksforskning på alvor foreslår altså Kunnskapsdepartementet regler 
som vil påvirke hele den private delen av barnehagesektoren med 3500 barnehager for å 
hindre stort utbytte i ett eller to selskaper. 
 
Ailin Aastvedt i Telemarksforskning mener det samme som Grenland Barnehagedrift, nemlig 
at det er bedre med strengere kvalitetsregler for alle enn et system som ødelegger den en-
tusiasme som ligger til grunn for de fleste private barnehagedrivere.  
 
 
 
Skien 30. juli 2010 
 
 
 
Knut Bråthen 
Styreleder 
Grenland Barnehagedrift AS 
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