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Viser til invitasjon om å avgi høringssvar til ny forskrift vedrørende ranmefinansiering og
likebehandling av private bamehager, noe vi på denne måten ønsker å benytte oss av.
Liøya barnehage er en foreldredrevet andelsbarnehage beliggende på Støren i Midtre Gauldal
kommune i Sør- Trøndelag.

Når bamehagesektoren nå skal inn i rammefinansieringen i kommunen, er det viktig med
forutsigbarhet. Vi er urolige for at barnehagesektoren kan bli tapere med hensyn til midler
som overføres, da med bakgrunn i det vi vet om en kommende eldrebølge: Flere eldre med
større behov.
Vi ser i dag en kamp om ressurser i egen kommune og ser at det ikke er overflod av midler
som tilflyter kommunen
Vi kan heller ikke se at det er logisk at et kriterium for tildeling av midler er foreldres
utdanning. Midtre Gauldal er ikke preget av foreldre med høy akademisk utdanning, ei heller
er det slik i vår barnehage. Bam har behov for et godt barnehagetilbud, uavhengig av foreldres
sosiale status.

Vi mener at de midlene som tilflytes sektoren skal komme barna til gode. Alle offentlige
tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode og vi ønsker ikke åpning for å ta ut
utbytte. Vi mener det er rett å ha samme regler for barnehagene som for de private skolene.
Barnehagesektoren er en del av den offentlige utdanningssektoren og finansieres i hovedsak
av offentlige midler og foreldrebetaling, men drives av både private og offentlige aktører.

Når det gjelder tilskudd til drift, finner vi det rett at det differensieres i forhold til barnas alder.
Det må også være mulig å ta inn barn fra andre kommuner eller barn under lovfestet rett til
bamehageplass uten å bli straffet for det. Vår barnehage ligger i en kommune med mer enn
100% barnehagedekning og vi har barn som er født før 1.september og barn fra
nabokommunen. Det er høyst urimelig om vi ikke skulle fått offentlig dekning for disse barna
i en ny modell, det må derfor sikres et system som kan gjøre dette mulig.

Kommunen må selv fastsette telle-/ registeringstidspunkt. For oss er det viktig at det er en
økonomisk forutsigbarhet i overføringene, at vi vet hvilke midler vi til enhver tid har til
rådighet. Vi har gjennom år erfart at vi i en periode har flere barn enn ved
registeringstidspunktet og i noen perioder færre. Foreldre flytter og bytter barnehageplass.
Ett visst "slingringsmonn" må vi derfor ha. Vi kan ikke risikere at vi må si opp ansatte og
ansette nye når vi får nye barn. Det vil skape et urolig miljø for både barn, foreldre og ansatte.



Likebehandlingen må gjelde innenfor det enkelte budsjett/regnskapsår.
Vi er også av den oppfatningen at maksprisen må oppretteholdes.

I vår kommune opplever vi at barnehagene likebehandles, noe vi mener er riktig.
For oss er det da også helt nødvendig at ansatte i private barnehager får lovfestet like vilkår
med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår.

Vi mener videre at finansieringssystemet må knyttes til kvalitetskrav og bamehagens
samfunnsoppdrag. Vi er usikre på om loven er god nok for å sikre kvaliteten når barnehagene
skal innlemmes i rammetilskuddet i kommunen.
Kan vi risikere at en kommune kan komme til å redusere innsatsen i egne bamehager for å
kunne senke nivået på overføringer til private bamehager?

Vi er tilfreds med at det nå uttales at det skal satses på kvalitet i barnehagen. Vår barnehage
ønsker seg flere pedagoger og vi har bare ansatte med fagbrev i assistentstillinger
Vi håper at den kommende finansieringsmodellen må gjøre dette mulig i de kommende år og
at barnehagesektoren ikke blir en salderingspost i det kommunale budsjettarbeidet.

Til slutt vil vi bemerke at barnehagesektoren er den mest private delen av velferdsstaten som
blir drevet av offentlige midler. Dette skaper spesielle utfordringer i en
rammeoverføringsmodell, noe Departementet må ta hensyn til.
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