
Kunnskapsdepartementet 
Postmottak@kd.dep.no 
 
Hero Norge A/S       8. Juni 2010 
 
Dale barnehage 
Dale 
4329 Sandnes 
 
Regnbuen barnehage 
Trondheimsvegen 3 
7200 Kyrksæterøra 
 
Heiane Barnehage 
Ringvegen 20 
5406 Stord 
 
Trollskogen barnehage 
Fredheimvn. 2 
8250 Rognan 
 
 
INNSPILL TIL REGJERINGENS FORSLAG OM NY FINANSIERING AV BARNEHAGER 

Kommentar til hørings notat: 

- Hero sine barnehager er medlem av PBL og stiller oss bak deres kommentar til 
hørings notat. I tillegg har vi følgende kommentarer: 
 

- Det må være minst mulig rom for skjønnsmessige vurderinger i det nye 
finansieringssystemet. Det må ligge klare rammer for hvordan tilskuddet skal regnes 
ut og det må være etterprøvbart. Pr i dag er det varierende fra kommune til 
kommune hvordan kommunalt tilskudd regnes ut. Det bør legges til grunn et mer 
felles grunnlag for å sikre likebehandling av barn på lands basis. 
 

- Barnehagene trenger forutsigbarhet i økonomien. Vi trenger å kunne se lenger frem 
enn et år om gangen. Dagens kommunale tilskudd får en vite så seint at det ikke kan 
regnes med i langtids budsjett planlegging. Tilskudd fra kommunen har alltid vert 
usikkert. Vi får midler ut i fra hva kommunen bruker på sine barnehager, dette 
varierer fra år til år og fra kommune til kommune. Stats støtte og foreldre betaling er 
det som har vert sikkert i barnehagene sin økonom pr i dag.  Det må i det nye 



systemet ligge klare føringer for å sikre barnehager en mulighet til å legge langtids 
planer. 

 
- Overgang fra øremerkede midler til rammefinansiering bør utsettes. Alt for lite er 

avklart til at dette kan gjennomføres fra 2011 

  

Kommentar til paragrafer: 
 

- §2 d)”Barnehager med særskilt høye kostnader kan holdes utenfor 
tilskuddsgrunnlaget”: Dersom særskilt dyre kommunale barnehager skal ha livets rett 
må vel dette også gjelde private barnehager? Det må ligge til grunn et likhets prinsipp 
som sidestiller private utbyggere og kommuner som drivere av barnehager.   
 

- § 7 ”Kommunen kan gi ekstra tilskudd til barnehager med høye kapitalkostnader”: 
Her åpnes det for å gi tilskudd til barnehager med høye kapital kostnader, men 
kommunen kan altså selv velge å holde egne ”dyre” barnehager utenom og samtidig 
nekte private med samme kostnad likt tilskudd. Dette virker svært urimelig, og er slik 
vi ser det i strid med §3  ”godkjendte barnehager skal behandles likeverdig ved 
tildeling av offentlig tilskudd.” 
 

- §9 ”Kommuner der regnskapene over en treårsperiode viser at kostnadene til ordinær 
drift i de kommunale barnehagene er vesentlig større enn bevilgningene i års 
budsjettene, må øke tilskuddsgrunnlaget til de ikke-kommunale barnehagene 
tilsvarende.”: Det kan ikke være slik at kommuner kan underbudsjettere i 3 år uten å 
måtte yte ekstra tilskudd til private barnehager. Ved en slik ordning åpner en for 
misbruk av systemet. Likebehandlingen må etterberegnes årlig.  
 

- §11 ”Barnehageeier som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, 
må enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere 
eller neste års utbetaling av tilskudd”: Dersom det er barnehagens egne opplysninger 
som ikke er korrekte er dette selvsagt noe vi selv må ta ansvar for. Dersom vi kan 
risikere at barnehagene må tilbakebetale tilskudd pga at kommunen har begått feil er 
dette slik Hero Norge ser det helt uakseptabelt. I så fall må vi hvert år ha muligheten 
til selv å kontrollere kommunens utregning, for å ikke risikere store økonomiske 
vansker neste drifts år.  
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