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Høring - nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor

Det vises til høringsnotat av 19.04.2010 i forbindelse nytt finansieringssystem for ikke-
kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Lørenskog kommune oversender med 
dette et notat som inneholder kommunens svar på høringsnotatet. En vil for øvrig understreke 
følgende punkter:

Kommunen mener det er viktig at det nye finansieringssystemet er utformet på en presis og 
god måte slik at tilmålte tilskudd bidrar til et kvalitativt godt tilbud i alle barnehager i 
kommunen. Det er viktig at utmålingen av tilskudd til ikke-kommunale barnehager oppleves 
rettferdig og at kommunens arbeidsbyrde knyttet til dette ikke blir for omfattende.  

I forskriften bør det definere nærmere hva som legges i begrepene ”ordinær drift” og 
”basistilbud”. Kommunen mener en slik klarlegging vil forenkle utmålingen av tilskuddet. 

Høringsnotatet legger til grunn at det ved budsjettøkninger, etter vedtatt budsjett, gjennom 
året til ordinær drift i kommunale barnehager, skal tilsvarende økning korrigeres inn i 
tilskuddssatsene til de ikke-kommunale barnehagene. Dette skal også gjelde om den ordinære 
driften av kommunale barnehager viser merforbruk. Derimot er det ikke lagt opp til at 
budsjettreduksjoner eller mindreforbruk mot budsjett skal påvirke tilskuddet til de ikke-
kommunale barnehagene. Lørenskog kommune er av den oppfatning at dersom vesentlige 
budsjettøkninger og merforbruk skal påvirke tilskuddet, må dette også gjelde for vesentlige 
budsjettreduksjoner og mindreforbruk mot budsjett. Dette for å fremme likebehandling og 
sikre realistiske tilskuddssatser.

Kommunen ser det som riktig at det er kommunene som bestemmer antall telletidspunkter ut 
fra sine lokale behov. 

Departementet vurderer den nye finansieringsmodellen som budsjettnøytral samlet sett i sine 
overordnede vurderinger. Slik den nye rammefinansieringen (jfr. kommuneproposisjonen 
2011) og det nye finansieringssystemet for ikke-kommunale barnehager per i dag foreligger, 



2

vil dette ha store økonomiske konsekvenser for Lørenskog kommune. En av årsakene er at det 
i Lørenskog kommunes barnehager er barn med bosted i andre kommuner. De fleste av disse 
barna har barnehageplass i en av Akershus Universitetssykehusets fem barnehager der 
opptakskretsen er ansatte ved sykehuset uavhengig av bostedskommune. I tillegg kan det 
være barn fra andre kommuner i andre ikke-kommunale barnehager som for eksempel 
Regnbuen barnehage og Idavollen barnehage. Dette medfører at kommunen kan ha omtrent 
150 barn fra andre kommuner med barnehageplass i Lørenskog. Med de forutsetninger som 
nå er foreslått av departementet, viser beregninger at dette kan medføre en ekstra årlig kostnad 
på ca. 15 mill. kr for Lørenskog kommune. Høringsnotatet inneholder ikke noen tilpasning i 
forhold til de økonomiske virkningene dette gir. Lørenskog kommune anbefaler at 
departementet vurderer en modell for kompensasjon til kommuner med høy andel barn i 
barnehager fra andre kommuner. 

Lørenskog kommune mener for øvrig at håndteringen av nytt finansieringssystem for ikke-
kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor fører til en økt administrativ ressursbruk, 
spesielt vil dette gjelde de første årene etter at nytt system er innført. Lørenskog kommune er 
derfor uenig i departementets vurdering i at det nye systemet vil frigjøre administrative 
ressurser i kommunene og barnehagene.  

Med hilsen

Bjørn Kittilsen
fung. rådmann Svein Ødegaard

skole- og oppvekstsjef

Vedlegg 1. Høringsuttalelse til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager.pdf
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