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Høringsuttalelse vedr. nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager. 
  

Lier kommune                         Hurum kommune 

                 

 

Høringssvaret gis på bakgrunn av innspill fra  de politiske  komiteer samt administrasjonens 
barnehagefaglige og økonomiske kompetanse i de tre kommunene Lier, Hurum og Røyken.  
Regionen har ca 50.000 innbyggere. 

 

Hovedformål for nytt finansieringssystem må være å: 

1. Øke forutsigbarheten for både den enkelte kommune og ikke-kommunale 
barnehager 

2. Skape like drifts- og rammevilkår for både kommunale og ikke-kommunale 
barnehager. 

 

 

Generelle synspunkter: 



o Dagens system og regelverk for beregning av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager, må forenkles.  

o Det må være tydelige og konkrete retningslinjer i forskriften både på beregningsmåter og 
o Kontrollsystemer for habilitet og adskillelse av kommunens ulike roller og interesser og 

tilhørende muligheter for rollekonflikter. 
o Regelverket må sikre størst mulig grad av økonomisk forutsigbarhet for kommunen og de 

ikke-kommunale barnehagene. 
o Regelverket må sikre likeverdighet, kvalitet og gi så korrekte og forutsigbare resultater 

som mulig. 
o Regelverket må utformes på en slik måte at offentlige midler og foreldrebetaling kommer 

barna til gode. 
o Definisjonen av likeverdig behandling i forskriftens § 2-c må bli mer entydig og gi mindre 

rom for ulike tolkninger i hver kommune. 
o For å  unngå store feilkilder bør nasjonale veiledende satser vurderes dersom  kommunens 

andel av barnehageplasser ligger langt under 50%. 
o Innføringstiden må være mindre enn 5 år og  løpende evaluering er særdeles viktig. 

 

Hovedelementene i ny modell som departementet ber om tilbakemelding på. 
 
Kommunale barnehager med høye kostnader kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget. 
For å sikre likeverdighet må det utarbeides tydelige nasjonale kriterier for hvilke typer 
barnehager og kostnader som kan holdes utenfor.   

Beregning av kapitalkostnader. 
Kommunen må gis valgfrihet i om de vil bruke nasjonale satser eller 
beregne egne satser. Det er store variasjoner i kapitalkostnader i de ulike kommunene, og en 
pålagt nasjonal sats vil ikke bygge opp under reell likeverdighet. Nasjonale satser må være 
veiledende. 
 
At tilskudd til kapital skal beregnes basert på gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende 
kommunale barnehager er ikke verken forutsigbart eller likebehandling mellom 
kommunale/ikke-kommunale barnehager. 
 
Med gjennomsnittlig kapitaltilskudd vil det for ikke-kommunale barnehager som bygger 
barnehager gis et lavere kapitaltilskudd enn tilrekkelig til finansiering i første halvdel av byggets 
levetid, og for høyt tilskudd i siste halvdel.  Det vil si at gjennomsnittlig må ikke-kommunale 
barnehager kunne finansiere utbygging over egenkapital i inntil 15 år.   
 
For de ikke-kommunale barnehagene som har bygd nytt siden barnehagereformen i 2003 vil 
denne regelen tilsi at kapitaltilskuddet kan bli lavere enn eksisterende finanskostnader. 
 

Budsjett eller regnskap som beregningsgrunnlag. 
Det vil være naturlig å tildele tilskudd til ikke-kommunale barnehager basert på kommunens 
budsjett for egne barnehager. Forutsetningen for en slik tildeling er at det må gjennomføres en 
etterberegning basert på regnskap hvert år. 

Forholdet mellom enkelhet og korrekthet. 
Reell likeverdighet er basert på et regelverk som gir få muligheter til tolkning. 



En ny forskrift må gi tilstrekkelig med definisjoner av sentrale begreper og forvaltning av disse. 
Spesielt må kommunens habilitet og rolle som myndighet og forvalter av regelverk skilles fra 
kommunens rolle og interesser som eier av anlegg og arbeidsgiver for personell.    
 
Regulering i uttakk av verdier. 
Alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Urimelig høy avkastning  
aksepteres ikke. Fylkesmannen kan være kontrollinstans der det fremmes krav om tilbakebetaling.  
 
Rimelig og relevante vilkår.  
Kommunen kan stille rimelige og relevante vilkår for barnehagedrift. Dersom kommunen setter 
vilkår for kommunalt tilskudd, må det i tillegg være saklig sammenheng mellom tilskuddet som 
tilbys og de vilkårene som stilles.  
Kommunen kan ikke pålegge ikke-kommunale barnehager plikter for å oppnå noe mer eller noe 
helt annet enn det som er formålet med tilskuddet. Kommunen kan foreksempel ikke pålegge 
plikter som går utover det som gjelder for kommunens egne barnehager.  
 
Telletidspunkter pr år. 
Telletidspunkter bør reguleres i forskriften. Det bør være to hovedtellinger i 
året. Tidspunktet 15.12 bør reguleres i forskriften på grunn av statistikk. Den andre tellingen kan 
det være opp til hver kommune å avgjøre . Det bør imidlertid kunne gis rom for vurderinger ved 
store endringer i driften, men da må endringen være av vesentlig grad. Eksempelvis  ved 
nedleggelse eller opprettelse av avdelinger eller store omorganiseringer. Små enheter som 
familiebarnehagene bør ha egne regler for telletidspunkter .  
 
 
Alternativ modell for ekstra tilskudd til ikke-kommunale barnehager med høye 
kapitalkostnader. 
Dette vil gi store administrative utfordringer i vurderingsarbeidet. Vi støtter departementets syn 
om ikke å gå videre med en alternativ modell her.  
  
 
Barnas alder og forholdstall. 
Departementets forslag om to tilskuddsatser s, en for barn over og en for barn 
under 3 år, støttes. Telemarksforskning har beregnet at utgiftene til plasser til barn under 3 år 
tilsvarer ca 62,5% mer enn kostnadene til barn over 3 år. Denne beregningen bør gjenspeiles i 
tilskuddsatsene. Barn regnes som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år. 
  
 
Administrasjonskostnader. 
Departementets forslag til 4% påslag til de ikke-kommunale barnehagene for administrative 
kostnader oppleves som noe for høyt sett ut i fra hvilke ressurser den enkelte kommune bidrar 
med som barnehagemyndighet, og hva kommunen har av administrative ressurser som 
barnehageeier. Samtidig vil det for de ikke-kommunale barnehagene med stor sannsynlighet 
oppleves som en betydelig reduksjon fra dagens nivå.  
For å oppnå en likeverdig behandling bes departementet foreta en grundig vurdering av hva som 
er tilstrekkelig med administrative ressurser før fastsettelse av forskriften.   
  
 
Barn fra andre kommuner. 
Det bør  utarbeides interkommunale regler, slik at kommunene unngår unødig ressursbruk til 
drøftinger av regler kommunene imellom og at man unngår uheldige økonomiske konsekvenser 



av å ha barn fra andre kommuner. Det bør utarbeides en nasjonal norm. 
  
 
  
På vegne av Lier, Hurum og Røyken kommuner: 

 

 

       Sign.                                                                                Sign. 
Helga Tharaldsen     Bente Ingjerd Nilsen 
Kommunalsjef oppvekst                                                Rådgiver barnehage 
Røyken kommune                                                       Røyken kommune 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


