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Høringssvar – Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor 
 
 
Vi har kommentarer til følgende punkter i forslaget. Kommentarer i kursiv; 
 

1. Forslag til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd 

§ 2. Definisjoner 

   d) ..Kostnader til særskilt tilrettelegging holdes utenfor. 

   Det er helt greitt. 

   .. Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift  kan holdes 

utenfor. 

  Det er IKKE greitt. Hva er Særskilt høye kostnader? Vil det samme gjelde private   

 barnehager, slik at private med særskilt høye kostnader får mer tilskudd? 

 

§ 5. Tilskudd til drift 

   .. Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift, kan holdes 

utenfor tilskuddsgrunnlaget. 

Som over. 

 

§ 6. Tilskudd til kapital 

   .. Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift, kan … 

Som over. 

 

§ 9. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 

   .. Kommuner der regnskapene over en treårsperiode viser at kostnadene til ordinær 

drift i de kommunale barnehagene er vesentlig større enn bevilgningene i 

årsbudsjettene, må øke tilskuddsgrunnlaget til de ikke-kommunale barnehagene 

tilsvarende. 

Hvorfor tre år? Tilskuddet må endres likt på samme tidspunkt for kommunale og 

private. 
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2. Forslag til ny § 14a og tilhørende forskrift 

§ 3. Uttak av verdier ved opphør eller salg 

  Dersom barnehagedriften opphører, kan kommunen kreve verdier bygget opp ved 

offentlige tilskudd og foreldrebetalingen tilbakeført. 

Dette er helt urimelig. Hvordan skal kommunen regne ut dette? Mener departementet 

at en liten, privat barnehage skal ha et ukjent beløp stående på bok, i tilfelle 

kommunen vil kreve tilbake tilskudd hvis driften avvikles? Mange små barnehager 

drives i private hus/lokaler og vil således ikke ha noen salgsverdi. 

 

§ 4. Særlige krav til dokumentasjon av transaksjoner 

   Barnehagen skal til enhver tid ha nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon på alle 

transaksjoner som gjelder den driften som er godkjent etter barnehageloven. 

Vi går ut fra at vanlige regler om oppbevaring av dokumentasjon i 10 år gjelder også 

i dette tilfellet. 

 

 

 

 

Stavanger, 22.07.10 

 

 

Elen Katharina Ousland, daglig leder 

for Eierstyret i Huskestua barnehage 


