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Leste finansierings modellen som at det mest sannsynlig  blir ett 
driftstilskudd samt ett kapitaltilskudd. 
  
Mener det måtte vært det beste å sikre barnehagene ifht den statlige 
finansieringen vi mottar i dag, så må  
resterende tilskudd utmåles etter barnehagenes individuelle kostnader 
(selvsagt med ett lite tak) . 
Altså en fast del (som i dag) og en del som beregnes etter 
kostnadsprinsippet. Vi er så ulike og må  
derfor behandles ulikt. (med ett visst tak) 
  
Om barnehagene rundt i våre kommuner kun skal måles opp imot de 
"billigste" kommunale barnehagene,  
er det mange som vil gå dukken i løpet av en kort periode. 
Det ble kommentert at nyoppførte barnehager kunne unnlates å være med som 
en del av beregningen.  
Var det for at disse kunne dra opp kommunens tall ifht kostra, og dermed 
komme oss private til gode.  
Kommunene er flinke til å skule "summer" som ikke kommer oss til gode i 
deres kostra utregninger per i  
dag. Bl.a. gjelder dette lån på bygninger, vedlikehold og nyannskaffelser 
(uteleker etc.) 
  
I vår kommune mener  kommunen at private barnehager blir forfordelt per i 
dag. Dette er riktig ifht tallene  
men ikke ifht de faktiske utgiftene barnehagene besitter. 
  
Dessuten er det store individuelle forskjeller også i de private 
barnehagene. Driftsform og kvalitet over  
tilbudet bestemmes mye av dette. Derfor er det fint det legges ett tak 
fiht utbytter. 
Men barnehagene må derimot ha lov å ha en buffer inne ifht drift, og her 
ikke straffes for overskudd når  
tilskudd skal utmåles året etter.  
  
Vi har nå drevet barnehage siden 2006, og hvert eneste år er dette med 
tilmålingen av tilskudd endt med  
ett voldsomt hodebry, mange klager-møter med kommunen osv. 
Det blir aldri forutsigbart å drive fra år til år før en 
finansieringsmodell lages som kan virke slik at vi  
slipper å være engstelige for "hvordan blir det i år".  
Komm. burde være glade for at det finnes sporty private eiere som tør å 
satse.. Dette blir ikke belønnet  
eller berømmet - men motarbeidet mange steder til aktørene 
må legge ned. Dette er uhørt og synd for mange barn og foreldre. Ett 
tilskudd som sikrer kvaliteten over  
tilbudet burde være ett mål.  
Så kan man ha ulike meninger om hva som er god kvalitet. Men en ting er 
sikkert: og det er at det koster  
(uansett) om det er personale eller prosjektmidler/gode leker etc.  
Så hvis det er nå det skal satses på kvalitet, så er det viktig med en 
økning fra dagens utregningsmodell.  


