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Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager 
 
Landsorganisasjonen slutter opp om hovedtrekkene i forslagene til nytt finansieringssystem 
for ikke-kommunale barnehager i høringsnotatet. Forslagene gir et rettferdig 
finansieringssystem, som gir trygghet og forutsigbarhet for den enkelte barnehage og for 
kommunen. LO er også positive til forenklingen av systemet forslaget fører til. 
 
LO er glade for at tilskuddene til barnehagene går til barnas beste, og at barnehagene ikke skal 
styres av vanlige markedsprinsipper. Vi registrerer at en ikke drøfter mer langsiktig de 
prinsipper som bør gjelde for organiseringen av sektoren, der LOs prinsipielle syn er at 
barnehager er en del av det offentlige velferdstilbudet, og bør drives av det offentlige selv. 
 
Om driftstilskuddet 
LO støtter i hovedsak forslaget til regelverk for driftstilskudd beskrevet i høringsnotatet.  
 
LO støtter forslaget om at tilskuddet skal beregnes ut fra budsjetterte kostnader, og ikke ut fra 
foregående års regnskap. LO er derimot mer kritisk til forslaget om at ikke-kommunale 
barnehager skal unntas mulige budsjettkutt i løpet av året. Det vil begrense kommunenes evne 
til å styre økonomien, og vil gjøre kuttene mer dramatiske for de kommunale barnehagene 
som må foreta kuttene. Ikke-kommunale barnehager blir for mange kommuner en relativt stor 
del av kommunens budsjett, denne sektoren bør ikke være skjermet for kutt andre deler av 
kommunen kan bli tvunget til å foreta. 
  
Departementet legger i høringsnotatet opp til at kommunene skal kunne unnta barn og 
barnehager med særskilte kostnader fra gjennomsnittsberegningene. Uten en slik mulighet 
oppstår det en fare for sterk skjevfordeling mellom barnehager, fordi noen velger å ikke ta inn 
barn med spesielle behov. LO vil derfor understreke viktigheten av denne muligheten. 
Departementet bør også vurdere om kostnader til lærlinger skal holdes utenfor beregningen, 
for å unngå at lærlinger skal være en økonomisk belastning som skaper skjev konkurranse. 
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LO er usikker på om det er riktig å beregne et påslag på 4 prosent til administrasjon i de ikke-
kommunale barnehagene. Lokal administrasjon er en utgiftspost også for de kommunale 
barnehagene, og er da en del av det årlige budsjettet. Dette skulle tyde på at det nye forslaget 
til driftstilskudd allerede tar opp i seg administrasjonskostnadene. LO ber departementet ta en 
nærmere gjennomgang av dette før man konkluderer. 
 
Telemarksforsknings analyser av lønns- og pensjonskostnader i barnehagene viser at ansatte i 
private barnehager kommer klart dårligere ut enn ansatte ved offentlige barnehager. For LO er 
dette en uakseptabel forskjellsbehandling. Selv de private barnehagene drives i all hovedsak 
ved hjelp av offentlige midler. Det gjør denne forskjellsbehandlingen ekstra urimelig. Dette 
synet fikk også gjennomslag ved Stortingets behandling av saken, hvor komiteen slår fast det 
er et viktig mål at forskjellene reduseres. Forbedring av lønns- og pensjonsnivået i private 
barnehager er viktig for å nå målet om likelønn. 
 
Etter LOs mening er det naturlig at dette følges opp i forskriftene med krav til lønns-, 
pensjons og arbeidsvilkår for ansatte i barnehager som mottar offentlig tilskudd. En modell 
kan være at privatskoleloven, hvor det slås fast at undervisningspersonell har rett til lønns- og 
arbeidsvilkår som i offentlige skoler. I barnehagene er det viktig at denne retten omfatter alle 
ansatte. 
 
I forslaget til nye forskrifter gis kommunene mulighet til å sette rimelige og relevante vilkår 
til barnehager som mottar kommunalt tilskudd. LO er av den oppfatning at alle kommuner bør 
stille krav om at det skal være tariffavtale i barnehager som drives ved hjelp av offentlige 
midler. LO forventer at vilkår om tariffavtale og andre arbeidstakerrettigheter anses som 
rimelige og relevante, og vil følge nøye opp at kommunene faktisk stiller slike vilkår. 
 
Om kapitaltilskuddet 
LO støtter modell to til kapitaltilskudd, der kommunene gis mulighet til å velge mellom å 
bruke egne gjennomsnittsberegninger eller nasjonale gjennomsnittstall beregnet av 
departementet. 
 
Begrensninger i retten til utbytte 
LO er enig i forslaget om å begrense retten til utbytte fra de ikke-kommunale barnehagene. 
Barnehagene drives i all hovedsak for offentlige midler, derfor er det etter LOs mening helt naturlig 
å kreve at disse midlene kommer barna til gode. 
 
Med de nye forskriftene får kommunene rett til å gå gjennom regnskap og kreve tilbakebetalt 
tilskudd. LO påpeker at med ca. 3000 private barnehager her i landet stilles det store krav til 
kommunenes oppfølging for at denne kontrollen skal være reell. Det virker rimelig å anta at 
det vil bli gjort forsøk på å omgå regelverket. Etter LOs mening må departementet ta et stort 
ansvar for å sørge for det ikke blir tatt ut store overskudd fra barnehagesektoren. LO vil også 
påpeke at det trengs sterke styringsregler for å sørge for at man ikke kan ta ut utbytte på annet 
vis, for eksempel gjennom oppkapitalisering og seinere salg av eiendom. 
 
Opphør av ikke-kommunal barnehage 
LO vil be om at det vurderes om det skal innføres en egen bestemmelse om kommunal 
forkjøpsrett ved salg av ikke-kommunale barnehager. 
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Avsluttende kommentarer 
LO er opptatt av kvaliteten på barnehagetilbudet. Statsråden har tidligere varslet en 
gjennomgang av loven, for å forsikre seg om at kvaliteten er godt nok sikret når 
finansieringen innlemmes i det kommunale rammetilskuddet. Ideelt sett mener LO dette burde 
vært på plass før den nye forskriften. LO vil derfor understreke at det nå haster med å få 
gjennomført dette arbeidet. 
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