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Læringsverkstedet – pedagogisk konsept med fokus på høy kvalitet 
Læringsverkstedet er en nasjonal barnehageaktør hvor eierne er pedagoger. Vårt 
egetutviklede pedagogiske konsept er blitt meget godt mottatt og er i dag en 
etterspurt driftsform. Læringsverkstedet fokuserer på barns utvikling og læring, og 
etablerer arenaer hvor lek og læring er gøy! Vi gjennomfører månedlige fagdager for 
alle ansatte som en del av et kontinuerlig internopplæringsprogram. I 
sentraladministrasjonen på 13 årsverk er det avsatt 4 stillinger som arbeider med 
fagutvikling. Brenna-utvalget besøkte oss to ganger for å bli kjent med vårt fokus på 
lek og læring.   
 
Læringsverkstedet har en langsiktig eierstrategi om å utvikle barnehager med høy 
kvalitet. I tillegg ønsker vi å være en samfunnsaktør som er med å gi verdier tilbake til 
barnehagebransjen og samfunnet gjennom vår virksomhet. Læringsverkstedet har 
oppført en barnehage med Snøhetta arkitektfirma i 2006 for å fremme arkitektur og 
pedagogikk, vi har hatt over 4000 deltakere på vårt kurs ”Mattelek” og vi har 
engasjert oss i arbeid for barn i andre verdensdeler for å nevne noe.  
 
Eiers fokus er å formidle til hele organisasjonen å ha hjerte for det du driver med. Det 
er derfor naturlig i denne høringsuttalelsen for Læringsverkstedet å fokusere på 
rammene for driftstilskuddet fremfor begrensninger på utbytte.  
 
Forutsigbare rammer for drift 
Læringsverkstedet ønsker seg en høyest mulig standardisert sats for tilskudd med 
minst mulig variabler. Det må være en selvfølge at det er likebehandling mellom 
kommunale og private barnehager. Vi opplever i dag at kommuner og fylkesmenn 
praktiserer samme regelverk tildels svært forskjellig. Det er således viktig at minst 
mulig skal avgjøres av lokale variabler for egendefinert kommunalt utgiftsnivå / lokalt 
skjønn. I dag brukes det unødige ressurser både hos private barnehageaktører, 
kommuner og fylkesmenn i utregning og klagebehandling av tilskudd. Vår erfaring er 
at slike saker tar opptil 2 år før de er avklart. Videre opplever vi at det kan ta inntil 12 
måneder før tilskudd utbetales. Vi mener det bør innføres en frist for at tilskudd som 
ikke utbetales innen f.eks 60-90 dager etter komplett søknad er levert kommunen 
skal det beregnes renter på beløpet til fordel for mottaker.  I enkelte klagesaker hvor 
vi har fått medhold, og feilen er en systemfeil som berør alle private barnehager i 
kommunen har vi flere ganger opplevd at det kun er de som har sendt inn klage som  
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får etterbetalt korrekt tilskudd. Dersom det er en systemfeil mener vi kommunen må 
bli lovpålagt at dette skal rettes opp for alle private aktører. 
 
Læringsverkstedet er representert i en kommune som utelukkende har satset på 
privat utbygging over flere år. De kommunale barnehagene drives i eldre bygg som 
er avskrevet, og dette legges til grunn for kostnadsnivået når en skal beregne 
tilskudd til nyetablerte private barnehager. Læringsverkstedet har tidligere forespurt 
Kunnskapsdepartementet om tolkningen av begrepet ”tilsvarende” i §5 ”tilskudd til 
drift i ikke-kommunale barnehager ut fra driftskostnader i tilsvarende kommunale 
barnehager”. Departementet svarte den gang at en forstod problemstillingen, så en 
valgte å ikke gi et svar på hva ”tilsvarende” skulle bety. Her må det fastsettes en 
tydelig definisjon. Denne problemstillingen omfatter også §6 og §7. I den grad en 
legger opp til at kommunen frivillig kan velge om de vil utbetale tilskudd til 
barnehager med høyere kapitalkostnader er vår erfaring at kommuner ikke gjør dette. 
De unnskylder seg med at de ikke mottar tilstrekkelige økonomiske rammer fra 
Staten, departementet viser til at de overfører tilstrekkelige rammer og konsekvensen 
er at private barnehager ikke får dekket utgiftene. 
 
I §8 foreslås det at barnegruppa per 15. desember skal være grunnlaget for tildeling 
av tilskudd. Regjeringen har satset på og lyktes med full barnehagedekning. I 
realiteten vil full barnehagedekning, altså at bruker kan få plass gjennom hele året, 
bety en konstant overkapasitet. I mange kommuner er dette nå en realitet at det står 
ledige plasser i barnehagene. Regjeringen må nå ta et økonomisk ansvar for full 
dekning ved at en også får på plass en finansiering for ledig kapasitet. I motsatt fall 
kan en oppleve at markedet vil tilpasse seg til en konstant underdekning dersom en 
kun får tilskudd når barnet begynner, og ikke når plassen er etablert. 
 
I §9 mener vi at dersom regnskapet viser at de kommunale kostnadene er høyere 
enn budsjettert må dette justeres årlig i grunnlaget for det kommunale utgiftsnivået 
som avgjør tilskuddet til private barnehager. 
 
I §11 mener vi at kommunen ikke kan kreve tilbakebetalt  tilskudd dersom feilen er 
utført hos kommunene. Marginene er små, og barnehagen må ha trygghet på at de 
kan disponere mottatte midler.   
 
Læringsverkstedet støtter fult ut den høringsuttalelse som er levert av PBL til ny 
forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Vi 
kjenner igjen de problemstillinger som de reiser som utfordrende realiteter i møte 
med ulik praksis hos kommunene.  
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Ny §14a – krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling 
Den private barnehagesektoren i Norge er stor, og består i all hovedsak av 
enkeltstående barnehager / mindre foretak som er seriøse aktører. Det er nå også 
etablert noen få barnehageselskap eid av investorer/forvaltningsmiljøer. Barnehage-
bransjen, som alle andre bransjer, har noen ganger useriøse aktører som overskrider 
regelverk for egen økonomisk vinning. Læringsverkstedet har forståelse for at 
samfunnet og politikerne vil sikre at offentlige midler tilfaller formålet – drift av 
barnehager med høy kvalitet. Vi håper at departementet utformer et regelverk som 
kan stanse eventuell misbruk av offentlige midler hos de få, men ikke ramme en hel 
bransje som drives av seriøse aktører. Seriøse aktører må få lov å drive 
bedriftsøkonomisk sunt med å bygge opp egenkapital over tid, samt få realisert sine 
verdier som ofte er opparbeidet gjennom mange år. Vi tror at dagens 
markedssituasjon med full dekning vil være med og legge press på alle aktører om å 
benytte tildelte midler for å levere høy kvalitet som sikrer fullt belegg i barnehagen.  
 
Konsekvenser av nytt finansieringssystem for Læringsverkstedet  
Læringsverkstedet er takknemlig for å få lov til å arbeide med barn i våre barnehager, 
samt bidra i bransjen og samfunnet generelt. Spesielt fokus har vi nå på sosial 
kompetanse gjennom vårt eget ”Hjerteprogrammet” som er rettet både mot barn, 
ansatte og foreldre/foresatte. Vi ser det som et privilegium å kunne bety noe for 
mange barn i starten av deres livs- og læringsløp. Dersom vi får tilstrekkelige 
driftsrammer ønsker vi å ekspandere vår virksomhet.  
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