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KOMMENTARER TIL HØRINGSUTKAST ANG. 
RAMMEFINANSIERING AV BARNEHAGER 

 
1. INNLEDNING Stortinget vedtok 16.juni 2009 forslag til nytt 

finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager. ……….. 
godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig 
med kommunale i forhold til offentlig tilskudd. 
Likeverdig behandling defineres som at ikke-kommunale barnehager 
får 100% av det tilsvarende kommunale barnehager i den aktuelle 
kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd. 
Kommentar: Faren når tilskuddet ikke lenger blir øremerket er at 
kommuner med dårlig råd faller for fristelsen og bruker pengene på 
annet enn barnehager. Selv om dette vil gå utover både kommunale 
og private, øyner vi private nå endelig en forutsigbar fremtid. Det 
må derfor være en forutsetning at midlene vi får blir til å leve med. 

     2.5      KOMMUNALT TILSKUDD Hovedregelen for likeverdig    
           behandling er at kommunen skal sørge for kostnadsdekning i alle  
           godkjente barnehager. 

                   Kommunen skal som hovedregel dekke kostnader til drift av  
                    barnehager som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og  

      foreldrebetaling. 
      Kommentar: Uforskyldt underskudd må dekkes også etter at  
      rammefinansieringen er gjennomført. 

2.6     UTTAK AV VERDIER  Barnehageloven og tilhørende  
forskrifter har i dag ikke begrensninger i adgangen til uttak av 
verdier fra barnehagevirksomhet. 

               Kommentar: Uttak av verdier er noe de fleste av oss ikke har  
               muligheten. En viss regulering er riktig. 

5.1    BAKGRUNN FOR NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR  
BARNEHAGESEKTOREN Forslag til ny forskrift om likeverdig   
behandling av barnehager krever imidlertid at ikke-kommunale 
barnehager får 100% av det tilsvarende kommunale barnehager i den 
aktuelle kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd når full 
likeverdig behandling er innfaset i statsbudsjettet. 
Kommentar: Vi private barnehager må slippe bekymring rundt dette 
og må kunne forholde oss til 100% dekning. 
 
 

 
5.2  FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN  



 RAMMEFINANSIERT SEKTOR  ….å oppnå likeverdig behandling av     
kommunale og ikke-kommunale barnehager gjennom en 
opptrappingsplan i løpet av en periode på inntil fem år. 
Kommentar: Perioden på inntil fem år må ikke overskrides. Dato må 
settes. 

      6. 1     INNLEDNING Ved overgang til rammefinansiering er det viktig at  
                godkjente ikke-kommunale barnehager sikres en tilstrekkelig og  
                forutsigbar finansiering.  
                 Kommentar: Dette må være en forutsetning ved innføring av  
                 rammefinansiering.    

6.2 HOVEDELEMENTENE I NY MODELL Definisjonen legger samtidig til  
           rette for likeverdige lønns – og arbeidsvilkår mellom kommunale og  
           ikke-kommunale barnehager.  
           Kommentar: Private Barnehagers Landsforbund ligger som regel i  
           overkant av kommunen lønnsmessig. Ved likeverdige lønnsvilkår må det  
           tas hensyn til at PBL-medlem kan noen ha blitt etter press fra  
           ansatte. I slike tilfeller er eventuell høyere lønn uforskyldt. 

      6.3.1   OVERGANGSREGLER….. En konsekvens av forslaget er at ikke- 
          kommunale barnehager som i dag mottar tilskudd etter    

                kostnadsdekningsprinsippet vil kunne få  lavere tilskudd dersom  
                kommunen reduserer kostnadene i egne  barnehager fra ett år til det  
                neste. 

          Kommentar: Dette må det ikke spekuleres i! 
6.4.1   BUDSJETT ELLER REGNSKAP……Kostnader til uforutsette hendelser  
          i kommunale barnehager som for eksempel ulykker, vannlekkasje og  
          brannskader, kan holdes utenfor. 
          Kommentar: Her bør det stå skal. Det må dessuten gjelde private  
          barnehager også! 
 6.5.1  NÆRMERE OM BARNAS ALDER …..I dag er forholdstallet for  
          finansiering av plasser til barn over og  
          under tre år i ikke-kommunale barnehager 2,0. Et lavere forholdstall  
          enn 2.0 vil gi en riktigere fordeling av tilskuddet mellom barnehagene i    
          dag, men vil samtidig medføre at barnehager med en høy andel  
          småbarn vil kunne få dårligere finansiering enn i dag, mens barnehager  
          med høy andel store barn vil kunne få bedre finansiering enn i dag. 
          Kommentar: Mange private har satset på mange småbarnsavdelinger  
          fordi det er her behovet pr. i dag ligger, og for å gi barnehagen som  
          helhet en bedre økonomisk situasjon. Dersom  
          forskjellen fører til at vi nå må gjøre om til plasser for store  
          barn, synes vi dette forslaget må revurderes. 
 



 
6.6 NÆRMERE OM TILSKUDD TIL KAPITAL …..Departementet foreslår  
          derfor at kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente  
          ikke-kommunale barnehager. 
          Kommentar: Hvordan vil dette slå ut for oss som leier og ikke har  
          tanker om annet enn å leie? Vil tilskuddet tilfalle leier eller utleier? 

        
       6.6.1 TO MODELLER FOR BEREGNING AV TILSKUDD TIL KAPITAL  
           ……Modell 1 går ut på at alle kommuner som har egne barnehager skal  
                fremskaffe tall på kapitalkostnader i kommunale ordinære  
                barnehager, familiebarnehager og tilbud i åpne barnehager. Modell 2  
                gir kommunen mulighet til å velge om den vil beregne  
                kapitalkostnadene i egne barnehager eller benytte nasjonale  
                gjennomsnittssatser for kapitalkostnader i ikke-kommunale  
                barnehager. 
                Kommentar: Den modellen som er mest fordelaktig for de ikke- 
                kommunale barnehagene må velges. 
       6.6.3 EKSTRA TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER MED  
                HØYE KAPITALKOSTNADER Departementet foreslår at det  
                presiseres i forskriften at kommunen kan gi ekstra tilskudd til  
                barnehager med høye kapitalkostnader. 
                Kommentar: Dersom tilskuddet til kapitalkostnader tilfaller oss som  
                leier hadde departementets forslag gitt oss økt trygghet. 

6.7 NÆRMERE OM UTTAK AV VERDIER Departementet er kjent med at  
         enkelte barnehageeiere tar ut store verdier fra barnehagedriften. 
          Kommentar: Det er forståelig at det må settes en grense for uttak av  
          verdier. Vår erfaring er imidlertid at det er de virkelig store som har  
          denne muligheten, og at uttak av verdier er mindre utbredt enn hva en  
          får inntrykk av f. eks. gjennom mediene. 
          Muligheten til å ta ut høyere lønn enn hva en ansatt styrer har bør  
          være der, da å drive barnehager ikke er en 8.00 – 16.00 jobb, men  
          en jobb som krever mye  kveldsjobbing og noe  helgejobbing. Lønn  
          må derfor ses i forhold til det totale meransvaret ift. å være både  
          eier og styrer. 
7.2 KAPITALKOSTNADER …..Barnehager i kommuner med høyere  
          byggekostnader enn landsgjennomsnittet, vil med nasjonal  
          gjennomsnittssats få lavere dekning for kapitalkostnader enn  
          barnehager i kommuner med lavere byggekostnader enn  
          landsgjennomsnittet. Departementet vil likevel ikke tilrå at det  
          utarbeides egne satser for områder med høye eller lave  
          byggekostnader, fordi den type forhold trolig ikke vil være inkludert i  



          kostnadsnøkkelen som bestemmer fordelingen av rammetilskuddet  
          mellom kommunene. 
          Kommentar: Vi bor i en kommune med høye byggekostnader. Dersom  
          denne type forhold likevel blir inkludert i kostnadsnøkkelen som  
          bestemmer fordelingen av rammetilskuddet, må det tas hensyn til  
          lokalt prisnivå. 
 
 
VI SER FREM TIL EN SIKRERE ØKONOMISK SITUASJON FOR VÅRE TO 
PRIVATE BARNEHAGER! 
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