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Høringsuttalelse 
 
 
Vi viser til brev av 19/4 -10 med høringsnotat. 
 
Vi vil først påpeke at vi mener en øremerket stykkfinansiering direkte 
fra  
staten til den enkelte barnehage vil vært den sikreste, enkleste og beste  
finansieringsordningen. Når Regjeringen og Stortinget likevel har valgt  
rammefinansiering via kommunene, er det fundamentalt at dette blir en 
stabil  
og rettferdig ordning ut fra prinsippet om likeverdig behandling av 
kommunale  
og private barnehager. Det kan vi ikke se at det framlagt forslaget vil 
gi,  
tvertimot vil det skape mye usikkerhet og mange ulikheter. Det vil være 
stor  
fare for at private aktører i barnehagesektoren trekker seg. 
 
Vi vil innledningsvis også påpeke at den private delen av 
barnehagesektoren  
ikke bare er stor – omtrent lik den kommunale, men at disse barnehagene 
var  
avgjørende for at målet om full barnehagedekning ble nådd. Det skjedde 
både  
ved eksisterende barnehager og ved nybygging. Det vil på den bakgrunn 
være  
særdeles merkelig og oppleves som politisk maktmisbruk om det så lages  
finansieringsordninger som skaper problemer for eller knebler disse  
barnehagene, og med det vrir barnehagedekningen fra private til 
kommunale. Det  
vil være en ideologisk vridning ved hjelp av statlig økonomisk makt, og 
det er  
prinsipielt og demokratisk uholdbart. 
 
Vi vil peke på tre uakseptable forhold i høringsutkastet: 
 
1) Det er flere moment som samlet vil medføre at støtten til de private  
barnehagene blir mindre enn til de kommunale, på tross av at det omtales 
som  
likeverdig behandling. Dette gjelder særlig at kommunale barnehager med  
sæskilt høye kostnader holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget, måten  



kapitaltilskuddet utregnes på fra gjennomsnittet i kommunene, justering 
ut frå  
treårsperioder etter kommunale budsjettoverskridelser og måten det tenkes 
om  
tilbakebetaling ved eventuell feil ved utbetaling fra kommunens side.  
 
 
2) Den svært strenge utbyttetenkningen vil skape problem. Då må ikke 
lages  
ordninger som hindrer at private er villige til å investere penger i  
barnehagesektoren, og eventuelt trekker seg tilbake fra nåværende 
engasjement. 
 
3) Det er totalt uakseptabelt at kommunen skal kunne kreve tilbake penger 
den  
måtte ha investert i i barnehagens bygninger i forbindelse med driften. 
Anten  
det dreier seg om husleige eller kapitaltilskudd må det regnes som 
nødvendig  
del av driften i den perioden dette skjer, fordi uten slike tilskudde 
ville  
barnehagedriften vært umulig. En slik rett ville innebære intervenering i  
annen manns eiendom, og det er i realiteten en krigserklæring mot private  
barnehager – ideelle like så mye som kommersielle. 
 
 
Ut over dette vil vi vise til grundigere uttalelse og argumentasjon fra  
Private Barnehagers Landsforbund, og vi slutter oss til deres synspunkt 
og  
engasjement. 
 
 
Av hensyn til det viktige arbeidet som de private barnehagene driver og 
med  
tanke på å få kvaliteten i disse best mulig, ber vi innstendig om at det 
tas  
hensyn til de moment vi her har anført, og at det legges opp til en 
stabil og  
sikker finansieringsordning som reelt ivaretar idealet om likeverdig  
behandling av kommunale og private barnehager. 
 
 
Med vennlig hilsen for 
 
Hillertun Barnehage 
 
 
Johannes Kleppa 
-formann 
 
 
PS 
 
Jeg ber om at det blir sett bort fra at denne mailen sendes fra min  
arbeidsadresse. Det skjer kun av praktiske grunner. 
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