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Høring om finansieringssystemet for private barnehager 

 
HSH viser til Kunnskapsdepartementets høringsnotat om det nye finansieringssystemet for 
private barnehager i en rammefinansiert sektor. HSH organiserer om lag 14000 
virksomheter innenfor bredden av handel og tjenesteytende næringer, herunder private 
barnehager. HSH er i tillegg den dominerende hovedorganisasjonen for private 
tjenesteleverandører i offentlig sektor. HSH er derfor opptatt av at disse virksomhetene 
til en hver tid har stabile og forutsigbare rammebetingelser. HSH viser ellers til 
fellesuttalelse fra PBL, NHO-service, Spekter, KA og HSH i sakens anledning.  

Hovedpunkter og oppsummering: 
 

• HSH mener det er positivt at det nå lages et finansieringssystem som skal sikre 
likeverdig økonomisk behandling av private og kommunale barnehager.  

 
• HSH mener det ikke er behov for å regulere årlig utbytte fra barnehagene. Om det 

skulle bli reguleringer av ubytte mener HSH at departementets forslag til 
begrensning er for lavt og ikke reflekterer risikoen forbundet med å etablere, og 
drive private barnehager. 
 

• HSH mener forslag til begrensinger i uttak av verdier ved salg eller opphør er 
prinsipielt feil og må tas ut av forskriften.  

 
• HSH mener alle relevante kostnader må legges inn i beregningsgrunnlaget for 

tilskudd til de private barnehagene – også kostnader til lærlinger, 
pensjonskostnader og spesielle kostnader.  

 
• Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader må ligge inne i 

beregningsgrunnlaget – nettopp for å sikre likeverdig behandling.  

 
• Når det gjelder kapitalkostnader mener HSH at forskriften må benytte modell 1 i 

høringsnotatet som utgangspunkt for beregning av kapitaltilskuddet. 
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1. Innledning 
HSH vil innledningsvis understreke at det er positivt at det nå skal innføres et 
finansieringssystem som sikrer likeverdig økonomisk behandling av private og kommunale 
barnehager. Overgang til kommunal rammefinansiering av barnehagesektoren er en stor 
omlegging. HSH er opptatt av at omleggingen og den videre konsolideringen av sektoren 
skjer på en måte som bidrar til bedre, og mer stabile og forutsigbare rammebetingelser 
enn i dagens finansieringssystem. HSH mener at man i det nye finansieringssystemet må 
vektlegge likebehandling av alle private og offentlige barnehager fremfor forenklinger i 
regelverket.  
 
Det er imidlertid HSH vurdering at flere av forslagene til bestemmelser i utkastet til 
forskrift ikke er tilstrekkelig utredet. Dette har bl.a. ført til at det er vanskelig å vurdere 
de fullstendige virkningene av endringene som foreslås. Dette gjelder særlig forslagene til 
regulering av utbytte og uttak av verdier ved salg eller opphør. Begge disse forholdene er 
helt sentrale virkemidler for styring og utvikling av den private delen av 
barnehagesektoren. HSH mener at forslagene til endringer på disse punktene vil føre til 
raske og til dels omfattende endringer i dagens barnehageregime. HSH er bekymret for at 
dette spesielt vil ramme barnehagene som har satset egne midler, eller som har lånt 
penger til investeringer i bygginger og utstyr.  
 
På lengre sikt er HSH bekymret for at disse forslagene vil virke som etablerings- og 
utviklingshindre for de private barnehagene, og dermed bidra til å svekke mangfoldet og 
kvaliteten vi har i barnehagesektoren i dag. HSH mener derfor primært at implementering 
av forskriften bør utsettes inntil det er gjennomført en konsekvensanalyse av forslagene. 
HSH ønsker at dette er en analyseoppgave som skal legges til det nylige oppnevnte 
utvalget som skal vurdere barnehagesektoren.  

2. Overordnete kommentarer til finansieringssystemet 
HSH legger til grunn at alle relevante kostnader skal legges inn i beregningen av tilskudd 
til private barnehager i det nye finansieringssystemet. Dette inkluderer også kostnader 
knyttet til læringer, pensjonskostnader og andre spesielle kostnader. Private barnehager 
bidrar til å løse kommunenes lovpålagte oppgaver på barnehageområdet på samme måte 
som kommunenes egne barnehager og må derfor gis likeverdig behandling også på disse 
punktene. 
 

4. Nærmere om driftskostnader 
Det nye finansieringssystemet er basert på at tilskuddssatsene til driftskostnader i de 
private barnehagene skal beregnes på bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til 
egen barnehagedrift. Dersom kommunene har kostnadsoverskridelser i forhold til budsjett 
kan de enten velge å øke budsjettet, eller de kan velge å overskride budsjettet. Om 
kommunene velger å øke budsjettet må de samtidig også øke tilskuddet til de private 
barnehagene. Dersom kommunene på en annen side velger å overskride budsjettet, vil de 
kunne unnlate å øke tilskuddet til private barnehager tilsvarende. Denne metoden kan 
brukes i tre år før tilskuddene til private barnehager justeres opp til nivået for 
kommunale plasser. HSH oppfatter dette som en risiko for forskjellsbehandling til tross for 
at intensjonen med forskriften er likeverdig behandling. HSH mener at 
finansieringssystemet må utformes slik at alle reelle endringer i tilskuddene til 
kommunenes egne barnehager må føre til tilsvarende endringer i de tilskuddene til de 
private barnehagene på samme tidspunkt. 
 
Departementet foreslår også i høringsnotatet at det i driftstilskuddet skal ligge inne 
påslag for administrasjon på 4 pst. HSH er kjent med at flere private barnehager har 
administrasjonskostnader som er høyere enn fire pst av driftstilskuddet. HSH er derfor 
bekymret for at det foreslåtte påslaget på 4 pst undervurderer størrelsen på 
administrasjonskostnadene. Dette fremgår også av regnskapene til de private 
barnehagene. HSH mener derfor at det bør vurderes å prise de administrative tjenestene 
annerledes.  
 

Departementet foreslår i høringsnotatet å holde kommunale barnehager med særskilt 
høye ordinære driftskostnader utenfor beregningsgrunnlaget for tilskudd til de private 
barnehagene. HSH mener at disse ikke skal holdes utenfor gjennomsnittsberegningen. 
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Barnehagene med særskilt høye kostnader, for eksempel kapitalkostnader, må inngå 
gjennomsnittsberegningen nettopp for å sikre likeverdig økonomisk behandling. Dersom 
det likevel åpnes for å holde barnehagene med høye kostnader utenom 
beregningsgrunnlaget må kriteriene for dette fastsettes av departementet og sees i 
sammenheng med de private barnehagene som også har særskilt høye kostnader. Private 
barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager med ekstraordinært 
høyt kostnadsnivå og dette må også fremkomme i forskriften. Når det gjelder kostnader til 
tilrettelegging av barn med særskilte behov støtter HSH synet om at dette skal holdes 
utenfor kostnadsgrunnlaget. HSH legger til grunn at det benyttes samme satser for 
tilskudd til barn med særskilte behov i både private og kommunale barnehager når disse 
ligger utenfor finansieringssystemet.  

 

Det foreslås i den nye forskriften å endre forholdstallet som uttrykker forskjellen i 
kostnader for tilskuddssatser for heltidsplasser for barn over tre år og barn under tre år. 
Tidligere har tilskudd til barn under tre år vært dobbelt så stort som for barn over tre år. I 
bergninger gjort av Telemarksforskning, etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet forut 
for forslaget for ny forskrift, har man funnet ut at kostnadene ikke er dobbelt så høye og 
foreslår derfor en lavere multiplikasjonsfaktor enn 2. Årsaken til dette er at selv om det 
er høyere krav til bemanning og areal per barn for små barn, er kostnadene ikke dobbelt 
så høye. Det er foreslått at den nye multiplikasjonsfaktoren skal fastsettes av 
departementet. 

 

HSH er kjent med at flere private barnehager har foretatt omlegginger av driften for bl.a. 
å få bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel av plasser for barn over tre år og barn 
under tre år. De høyere tilskuddene for småbarnsplassene har vært viktig for å oppnå full 
barnehagedekning også for barn under tre år. De private barnehagene som har gjort denne 
omleggingen, har basert seg på at tilskuddene til småbarnplassene har vært dobbelt så 
høye som storbarnsplassene. Ved en endring eller reduksjon av multiplikasjonsfaktoren 
oppstår det risiko for at disse barnehagene ikke får dekket kostnadene fullt ut. HSH mener 
departementet må vente med å nedjustere forholdstallet til det har vurdert 
konsekvensene av gjøre dette for tilbudet av småbarnsplasser og for økonomien for 
barnehagene som tilbyr småbarnsplassene.  

3. Nærmere om kapitalkostnader 
Når det gjelder kapitalkostnader mener HSH at forskriften må benytte modell 1 i 
høringsnotatet som utgangspunkt for beregning av kapitaltilskuddet. Denne modellen 
forutsetter at alle kommuner som har kommunale barnehager må beregne egne 
kapitalkostnader, for så å benytte disse som grunnlag for å beregne tilskuddene til de 
private barnehagene. HSH er av den klare oppfatning at dette er den metoden som i størst 
grad sikrer likeverdige forhold. 
 
Slik HSH forstår det, er det en rekke kommuner som mangler fullstendige avskrivings- og 
renteberegninger for egen bygningsmasse. Disse kommunene må foreta nye 
verdivurderinger av bygningsmassen for å få fullstendige – og så riktige som mulig - 
investeringskostnader og avskrivingskostnader på barnehagebygninger, for så å benytte 
disse ved beregning av tilskudd til private barnehager. Det er anført i høringsnotat et at 
dette kan være en krevende oppgave for kommunene det gjelder. 
 
For HSH synes det klart at løsningen skissert i modell 1 på sikt vil gi ha best forutsetninger 
for å bidra til stabile, forutsigbare og likeverdige rammebetingelser for de private 
barnehagene. Vi ser det kan være krevende å foreta nye verdivurderinger av 
bygningsmassen for kommunene, men det gjelder først og fremst første gangen. Når 
beregningene først er gjennomført, vil det være en langt enklere oppgave å gjennomføre 
fullverdige avskrivings- og renteberegninger i etterfølgende år. HSH mener også at 
kommunene vil ha nytte av å gjøre denne verdivurderingen da det vil kunne gi dem et 
bedre grunnlag for å beregne reelle kapitalkostnader for egne bygninger og dermed 
kostnadene knyttet til annen kommunal tjenesteproduksjon. Det vil igjen gi en nyttig 
innsikt når det gjelder å beregne kommunale tilskudd til private aktører som utfører 
oppdrag på vegne av kommunen. 
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4. Årlig utbytte 
Eiernes mulighet til å ta ut verdier av barnehagen avhenger av hvilke økonomiske 
resultater som oppnås gjennom driften av barnehagene. Den store satsingen på å øke 
antallet barnehageplasser har vært vellykket. En konsekvens er at mange steder er det nå 
konkurranse barnehagene i mellom for å tiltrekke seg barn. Dette gjelder så langt først og 
fremst de eldre barnehagebarna. HSH mener derfor at det ikke er behov for å regulere 
uttaket av verdier fra barnehagene.  
 
I en situasjon med god konkurranse mellom barnehagene vil det ikke være rom for at 
eierne skal kunne ta ut store beløp. Prisene er regulert og økt konkurranse sammen med 
større krav til kvalitet tilsier at muligheten for å høste en uønsket høy avkastning på 
barnehagedriften er små. Videre er det som departementet påpeker, allerede i dag 
muligheter til å redusere størrelsen på de kommunale tilskuddene dersom barnehagen har 
vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader enn det som er vanlig i tilsvarende 
kommunale barnehager. 
 
HSH er likevel oppmerksom på at Stortinget i behandlingen av Ot.prp. nr 57 (2007-2008) i 
juni 2009 ga klare føringer til regjeringen om regulering av urimelig utbytte eller 
godtgjørelse i arbeidet med den nye forskriften.  
 
Departementet foreslår at uttak av utbytte det enkelte år maksimalt kan utgjøre en 
avkastning på egenkapitalen tilsvarende 10 års statsobligasjonsrente tillagt et risikopåslag 
på to prosentpoeng. Om det skulle bli innført en begrensning på utbytte er HSH enig i at 
man skal legge renten på tiårige statsobligasjoner til grunn. HSH mener derimot at 
risikopåslaget er for lavt. Det vil med all sannsynlighet bli langt vanskeligere å få til 
etablering av private barnehager med så snevre rammer for hva eierne skal kunne ta ut i 
lønn og utbytte. Det er ingen selvfølge at drift av barnehager skal gå med overskudd og gi 
grunnlag for fremtidig utbytte. Snarere er det som tidligere nevnt økende konkurranse 
barnehager imellom og stadig høyere forventning til kvaliteten på barnehagetjenestene. 
Det er derfor en risiko forbundet med å etablere private barnehager. Denne risikoen 
gjenspeiles ikke i det lave avkastningskravet departementet foreslår. 
 
HSH merker seg at staten selv stiller selv krav til avkastningen på egenkapitalen i blant 
annet Posten Norge AS og NSB hvor staten sitter som eier gjennom 
Samferdselsdepartementet. I begge tilfeller er det virksomheter som har monopol på 
mange av tjenestene de leverer og hvor markedsrisikoen er begrenset. Avkastningskravet 
for Posten Norge har ligget stabilt i overkant av 10 prosent de seneste årene. Det virker 
derfor urimelig at eierne av private barnehager må avfinne seg med å få en langt lavere 
avkastning på sine konkurranseutsatte investeringer enn hva staten krever fra sine 
virksomheter.  
 
Videre er det nødvendig å spesifisere nærmere hvordan avkastningen på egenkapitalen 
skal beregnes. Det er ikke nærmere beskrevet om det er egenkapitalen ved utgangen av 
året som skal legges til grunn, eller om man skal ta utgangspunkt i gjennomsnittlig 
egenkapital for det aktuelle året. 

5. Uttak av verdier ved salg eller opphør 
HSH mener at betalingen barnehagene mottar i form av offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling er nettopp betaling for en spesifikk tjeneste foreldrene og staten kjøper 
av barnehagen. Betalingen er ingen gave til eierne, og det kan virke urimelig at man ikke 
kan akkumulere midler gjennom god og effektiv drift over lang tid uten at dette skal 
tilfalle myndighetene ved salg eller opphør. Her går det også et prinsipielt skille. Det at 
private barnehager stiller eiendom og bygninger til rådighet for barnehagedrift – og på den 
måten bidrar til å løse kommunenes lovpålagte oppgaver - kan ikke bety at de private 
barnehagene må si fra seg retten til hele, eller deler av verdiene i bygninger og eiendom 
ved salg eller opphør.  
 
Forslaget om tilbakeføring kan føre til problemer for barnehager som har behov for å ta 
opp banklån for å utbedre lokalene og heve kvaliteten på barnehagetjenestene. Bankenes 
sikkerhet svekkes når midlene som er bygget opp gjennom effektiv drift ikke tilfaller eier, 
men det offentlige. Det er mange private barnehager som benytter banklån når de foretar 
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investeringer – sikkerheten for disse vil bli berørt umiddelbart dersom bankene får tvil om 
hele eller deler av sikkerheten i barnehagenes kapital. Dette kan gjøre det vanskelig for 
private barnehager å gjennomføre investeringer som er nødvendige for å levere gode 
barnehagetjenester i fremtiden. 

6. Definisjon av oppbygging av verdier og verdistigning 
Høringsnotatet har ikke vurdert nærmere hvordan man skal regulere uttak av verdier, hvis 
verdien av bygg og eiendom endrer seg på en annen måte enn det tilførsel av midler fra 
kommunene og den private barnehagen selv skulle tilsi, for eksempel ved en unormalt 
sterk vekst eller nedgang i eiendomsmarkedet. HSH er opptatt av at det ikke kan være slik 
at kommunen skal ha gevinsten dersom eiendomsprisene stiger sterkt, mens det er den 
private barnehageeieren som skal ta tapet dersom eiendomsprisene faller sterkt. Det må 
være slik at den som sitter med muligheten til gevinsten også er den som sitter med 
risikoen for å kunne tape. Gitt departementets forslag til utbytteregulering er dette et 
viktig spørsmål. HSH mener dette må avklares, og drøftes med de private barnehagene før 
en ev ny forskrift implementeres.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Med vennlig hilsen  
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Torbjørg Aalborg      Gerhard Salicath 
Direktør,       Fagsjef 
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