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Viser til høring med ref 201001965/KRI – Høring av nytt finansieringssystem 
for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor, dater 19.april 
2010 
 
Lederne er opptatt av god forutsigbarhet for våre medlemmer i forhold til deres ansvar for drift, kvalitet og 
lønns- og arbeidsvilkår. Vi har medlemmer i både privat og kommunal sektor. Etter å ha lest igjennom 
forslag til nytt finansieringssystem har vi noen kommentarer. 
 
"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 (per heltidsplass) når full likeverdig 
behandling er innfaset i statsbudsjettet" 
 
Å begynne med en utregningsmetode for så å gå over til en ny, når man får 100% likeverdig behandling, 
oppleves som feil prioritering. Vi foreslår at man finner en modell som skal brukes, slik at kommunene 
kan bli gode på den og slippe flere opplæringsfaser som skaper unødvendige klager og feil år etter år. 
Det hadde også vært enklere for alle om man gikk direkte inn og begynte med 100% likeverdig 
behandling 
 
Regulering av urimelig utbytte eller godtgjørelse 
Lederne mener det er rimelig med en form for regulering av utbytte når barnehagene blir drevet på 
såpass mye offentlig tilskudd, men Lederne finner det ikke rimelig at foreldrebetaling kommer inn under 
denne kategorien. Utbytte er ikke presisert mer enn i forhold til eiers investeringer. Det bør skilles mellom 
offentlige midler og foreldrebetaling når det gjelder utbytte eller salg av bygningsmasse. Foreldrebetaling 
må sees på som kjøp av tjenester og ikke offentlig tilskudd. Hvordan dette skal gjøres må tydeliggjøres. 
Man kan for eksempel se på den prosentvise inntekten av offentlige midler i forhold til midler som 
kommer gjennom foreldrebetaling og regne ut en prosentvis mulighet for å ta ut utbytte. 
 
 "Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes utenfor 
beregningsgrunnlaget".  
Det er viktig å ha klare retningslinjer på hva dette skal bety. Det vil også være urimelig om dette ikke skal 
gjelde for private barnehager. Det vil ikke være rett å akseptere at "vanlige" barnehager kommer inn 
under denne kategorien. Vi tenker oss at spesialbarnehager som krever ekstra høy bemanning, for 
eksempel barnehager som er spesialbygget og drevet for barn med store funksjonshemninger kan 
regnes under denne kategorien, ellers er vi skeptisk til at det står så lite presisert som det gjør nå. Dette 
må spesifiseres før retningslinjene kommer ut til kommunene.  
 
"Satsene (tilskudd til kapital) skal fastsettes i ilknytning til kommunens arsbudsjett ut fra 
gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager". 
Lederne ser at det på en slik måte vil særlig ramme nye private barnehager som er bygget de siste 
årene.  
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Kommuner der regnskapet 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 
Lederne ser at det i forslaget ligger to forskjellige føringer på hvordan man har mulighet for å kompensere 
merforbruk i forhold til de kommunale barnehagene. Denne metoden som står her vil gi kommunen store 
muligheter for å underbudsjettere over lengre tid uten at det vil gi konsekvenser for dem, mens den andre 
metoden om utregning to ganger i året gir inntrykk av å gjøre det mer korrekt for hvert år. I tillegg bør 
man, når regnskapet til kommunen foreligger, etterbetale for lite utbetalte midler til de ikke-kommunale 
barnehagene. 
 
 
6.2 
Departementet ber om høringsinstansens syn på forslag til ny finansieringsmodell.  
”utvikling av budsjettnivå og kapitalkostnader for de kommunale barnehagene avgjør om tilskuddsatsene 
reduseres” (s. 17) 
  
Dette fører til at priv bhg tvinges til å følge de kommunale bhg svingninger uavhengig av 
forutsetningene til de private barnehagene.  
  
Lederne mener at kommunene i rimelig tid bør orientere de private barnehagene om utvikling som kan 
føre til endringer i tilskuddsatsene slik, at barnehageeiere har rimelig tid på seg til å endre driften dersom 
det skulle bli nødvendig. 
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