
Høringsuttalelse fra Mari Andelsbarnehage BA vedrørende  regjeringens 
forslag om nytt finansieringssystem. 

 

 

Mari Andelsbarnehage BA er en liten 1 avdelingsbarnehage i lokalisert i Ytre Enebakk i Enebakk 
kommune.  Vi har 18 barn i barnehagen og 5 ansatte.  

Vi er eid av foreldrene via kjøp av andeler ved aksept av oppholdsplass til barnet vårt. Vi er et 
nullforetak, uten mulighet for å ta ut noen form for utbytte. 

Enebakk Kommune er en kommune med store underskudd i sine regnskaper. Kommunen har nådd 
den forrige regjerings mål med full barnehage dekning ved å la de private aktørene bygge flere 
barnehager i kommunen. Kommunen selv har ikke bygget nye barnehager, men de har utvidet og 
bygget på de eksisterende kommunale barnehagene.  

Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes utenfor 
tilskuddsgrunnlaget §2d. 

• Med det nye finansieringssystemet vil dette gi de kommunale barnehagene med høye 
driftskostnader en ekstra fordel i henhold til forslaget.   

• Hvorfor er det bare kommunale barnehager med særskilt høye driftskostnader som skal 
kunne holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget?  Dette er for meg ekstremt urettferdig.  
Videre virker dette meningsløst, for hvordan skal vi som private aktører kunne påvise at den 
”eventuelle kommunale barnehagen”, som har er blitt holdt utenfor tillskuddsgrunnlaget er 
veldrevet økonomisk?   

• Hvilke kriterier settes for ”særskilt høye kostnader”? 

 

Satsene for tilskudd til kapital skal fastsettes i tilknytning til kommunenes årsbudsjett ut fra 
gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende barnehager §6.  

• Dette blir i Enebakk kommune helt meningsløst, da det kun er bygget nye private 
barnehager.  Det er jo disse som har høye kapitalkostnader, og ikke de kommunale. Det er 
riktignok påbygget på de kommunale barnehagene, men de kostnadene vil jo være vesentlig 
mindre enn de private aktørenes kostnader, som har kjøpt tomt, og bygget hele barnehagen.  
 

Kommuner der regnskapene 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 tilsvarende §9.  

• Hvorfor over en 3 års periode?  Dette blir jo helt feil i forhold til prisindekser, og 
lønnsøkninger i de årene en ikke er regulert. Dersom det er kraftig økning i prisindeksen og 
økning i lønn vil jo de private aktørene mangle midler til å dekke dette gapet. 



• Dette må reguleres hvert år. Dersom det ikke reguleres hvert år vil tilskuddene til de private 
aktørene ”seile akterut”, og en vil oppleve konkurser og nedleggelser. Hvordan vil en da 
håndtere full barnehagedekning, for det kravet er jo fremdeles gjeldende? 

 

Barnehageeier som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på må enten tilbakebetale 
tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd §11.  

• Har barnehageeier oppgitt feil, eller unndratt opplysninger så er denne paragrafen OK. Men 
dersom kommunen har begått feilen kan ikke barnehageeier belastes.  Det må kunne stilles 
krav til kompetanse hos kommunene vedrørende håndteringen av finansieringssystemet.   
Det må også kunne stilles krav til kommunene om at de skal utlevere de matematiske 
modellene som tilskuddsgrunnlaget er basert på. Dette bør alle barnehageeiere få oversendt, 
slik at alle beløp i tilskuddsgrunnlaget skal kunne etterprøves og kontrolleres av 
barnehageeier. Dette er i dag ikke tilfelle for Enebakk Kommune. Vi har pr d.d ikke kunnet få 
ut hvordan de kommunale tilskuddene ble fordelt i 2009. Dette mener jeg er helt 
uakseptabelt. 

 

Videre samtykker jeg i PBL’s anmerkninger som vedrører det nye finansieringssystemet. 

Siden lovforslaget er sendt på høring, så forventer jeg at regjeringen tar konsekvensen av de innspill 
som de mottar. Dette både fra oss private barnehageaktører, men også fra PBL og NHO Service.  

 

Med vennlig hilsen 
Inger Lise Gjerskvål 
Styreleder i Mari Andelsbarnehage 
 

 

 

 

 


