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Høringsuttalelse – forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 

barnehager i en rammefinansiert sektor 

 

Jeg viser til høring vedrørende forslag om nytt finansieringssystem for ikke-

kommunale barnehager. På vegne av Knøttene Barnehage A/S ønsker jeg å komme 

med et høringssvar på det vi opplever som en trussel mot barnehagens framtid – og 

som en diskreditering av det vi som kvinnelige gründere gradvis har bygd opp. 

 

Jeg har sammen med tre andre kvinner startet, bygd opp og ut i 23 år, og drevet 

barnehage – både som et sårt tiltrengt samfunnstilbud her i Verdal, men også som en 

solid og velorganisert bedrift og arbeidsplass. Vi har gjort dette på ”gammeldags” 

gründervis - ved å bygge stein på stein, sette tæring etter næring, lånt penger, satt hus 

og heim i pant, hele familien – og slekta med – har nedlagt en kontinuerlig og stor 

dugnadsinnsats. Investeringstilskudd har vi i liten grad søkt om i vår vekst fra 18 

barnehageplasser og to ansatte– til 85 barnehageplasser og 38 ansatte. 

 

Vi har valgt å tenke positivt, og også valgt å stole på at politikere både lokalt og 

sentralt har snakket sant – og ikke med spaltet tunge. Vi har trodd på løfter om 

forutsigbarhet og likhet for loven. Vi har trodd vi ble betraktet som medspillere ikke 

motspillere, slik at vi sammen skulle nå målet om full barnehagedekning og at 

barnehagesektoren skulle lande trygt i en hverdag hvor barn, foreldre, ansatte og 

barnehageeiere skulle ha en forutsigbar hverdag og en gjensidig respekt for de ulike 

roller vi alle har. Lokalt har vi oppnådd dette, og framstår i et fellesskap av private og 

kommunale barnehager  (50/50) som sammen gir et kvalitativt godt barnehagetilbud 

til Verdals befolkning, og hvor likeverdet blir gjennomført i praksis på alle plan. 

 

Det framlagte forslaget til ny finansiering oser av noe helt annet enn dette. I stedet for 

å vise respekt for det vi på Knøttene og et utall andre barnehageeiere i god tro og med 

solid innsats har bygd opp, viser det en politisk vilje til å framstille alle private 

barnehageeiere som kyniske kjeltringer. Det er ubegripelig at man etter et utall av 

forskningsrapporter, brukerundersøkelser som viser at foreldre er mest fornøyd med 

private barnehager, storstilt privat utbygging for å nå politiske mål om full barnehage-

dekning– velger å puste liv i gamle politiske læresetninger som mistenkeliggjør alt 

som er privat. I stedet hadde vi ventet en innfrielse politiske løfter om likebehandling,   

tuftet på de nevnte undersøkelser og fakta, og gå videre i et likeverdig samarbeid. 

 

Jeg vil ha meg frabedt å bli uthengt av politikere som en ”barnehage-baronesse” som 

har ”sugerør i statskassa”. Lenger vekk fra vår virkelighet på Knøttene kommer vi 

ikke. Vi tar ikke ut utbytte, kun lønn for dokumentert utført arbeid. 

De politikere som bryr seg om fakta som de selv har framskaffet gjennom forskning, 

vet at de barnehageeierne som tar ut urimelige overskudd direkte fra barnehagedrift er 

kun en håndfull. De samme politikere vet også at det innenfor nåværende regelverk er 

fullt mulig å sette en stopper for akkurat disse aktørers opptreden.  



 

Vi ønsker at disse politikere nå står fram og finner en løsning for dette 

innrammede problemet, i stedet for å skyte med storpolitisk kanon på alle oss 

seriøse gründere og barnehageentusiaster utover det ganske land. 

 

Ingen blir yngre med årene, heller ikke vi barnehagegründere. Før eller siden må også 

vi på Knøttene overlate barnehagestafettpinnen til andre krefter. Det nye lovforslaget 

som krever tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd, oppleves da som en straff for 

valgt bransje å ha bygd opp livsverket sitt i. Etter flere tiårs arbeid med å bygge opp 

en solid bedrift skal altså vi måtte betale tilbake tilskudd og bedriften overleveres 

videre som ”verdiløs”.  

Hvilken annen bransje blir utsatt for slike bakholdsangrep? Så vidt meg bekjent må 

verken, bønder, fiskere, brøytere, private helseinstitusjoner  eller andre som mottar 

offentlig tilskudd under drift betale tilbake disse tilskuddene?  

Vi som har startet og drevet private barnehager har kjempet en lang kamp for likeverd 

og likebehandling INNENFOR barnehagebransjen, skal vi nå også bli utsatt for en 

ulikhet innenfor loven i forhold til andre bransjer? 

De politikere som kjenner dagens regelverk i forhold til investeringstilskudd og 

driftstilskudd, og ”den virkelige verden” knyttet til disse, vet at det allerede i dag 

finnes regelverk som kan benyttes for at tilskuddene skal nå barna – både når det 

gjelder etablering og drift. Dessuten er det knyttet forpliktelser for drift for å motta 

eller tilbakebetale investeringstilskudd. Et driftstilskudd kan vel heller ikke kreves 

tilbakebetalt, det er jo nettopp et DRIFTStilskudd – og brukes kontinuerlig opp 

gjennom drift? Hvis vi velger å selge eller legge ned barnehagen, skal våre ansatte da 

tilbakebetale sin lønn – den er jo finansiert av driftstilskuddet (88%)? 

 

Vi ønsker at de politikere som har innsikt i og forstår den fulle og urettmessige 

konsekvensen av dette forslaget tar ansvar og fjerner denne overgreps§. Et 

kontinuerlig tilsyn tuftet på kriterier for kvalitet på drift, hvor tilskudd og 

kvalitet måles i forhold til hverandre, bør utvikles - i stedet for dette forslaget 

som vil sette lokk på all vilje og evne til å investere i barnehagesktoren. 
 

I går var det siste forestilling av ”Spelet om Heilag Olav”. Her er nerven i det hele 

kampen mellom ”ondemaktene” og ”godemaktene”. En sentral replikk fra Olav den 

Hellige er ”Dette er ei synd så stor, at det knapt fins nåde for dykk”.  

Fra historisk grunn her i Verdal og Stiklestad ber vi dere om å vende om og endre de 

omtalte forslag, hvis ikke må vi som barnehageeiere finne fram ”Plan B”. D.v.s. å 

selge i tide, legge ned eller bygge om lokalene til noe mer forutsigbart. Vi vet at 

mange andre barnehager også er i gang med ”Plan B”. Og vi selger IKKE til det man 

gjennom forslaget har framsatt som ”fienden” – kommunen. 

Med vår mangeårige kjennskap til sektoren står vi da for en utrydding av et stort 

antall solide barnehagedrivere. Og det – kjære politikere – vil være ”ei synd så stor, at 

det knapt fins nåde for dykk”… Hos foreldre og ansatte – ved neste valg… 

Både private og kommunale barnehageeiere bør få være ”godemakter” – og gå 

framtida i møte, sammen i gjensidig respekt. 
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