
Fra Markaplassen Barnehage 
Markaplassen 192 
7054 Ranheim 
 
Til Kunnskapdepartementet 
 
 
Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor  
 
Med bakgrunn i den foreslåtte rammefinansiering, ønsker barnehagen å rette en del 
spørsmål og bemerkninger til høringsnotat vedrørende nytt finansieringssystem. Noen av 
spørsmålene er av generell karakter og uttrykker et ønske om presisering av enkelte områder, 
mens andre spørsmål er direkte relatert vil vår barnehage. Vi starter med sistnevnte kategori. 
 

1. Vi er en barnehage med relativt god likviditet og EK som følge av fornuftig drift igjennom 
flere år. Det er blitt reist et spørsmål av foreldregruppen om at vi kan bli "straffet" for dette 
igjennom den nye rammefinansieringen ved at vi får lavere tilskudd enn hva barnehager 
med dårlig økonomi har. Medfører dette på noen måte riktighet?  

2. Vil resultatet i 2010 ha noen betydning for beregning av tilskudd i 2011? 
3. Overgangsregel: Det fremgår at det skal være 100% likebehandling innen 5 år fra 2011. 

Innebærer dette likebehandling mellom kommunale og private barnehager, eller 
innebærer dette likebehandling mellom de private? 

4. Når det gjelder driftstilskudd, så fremgår det at den nye rammefinansieringen skal 
beregnes etter gjennomsnitt budsjett til basistilbud i kommunale barnehager (inkludert 
forvaltning, drift vedlikehold og renhold av bygning) Vil dette være fra 2011, eller fra 2016 
når overgangsordningen er over? Vil basis tilskudd som følge av dette bli helt likt mellom 
alle barnehager (både private og offentlige)? 

5. Vi har i de siste årene søkt om ekstra tilskudd pga høye kostnader til eiendom (har en 
eldre eiendom). Vil denne muligheten falle bort nå, eventuelt på hvilken måte tenker man 
å kompensere eldre barnehager med lav gjeld, og avskrivninger, men med tilhørende 
høyere drift og vedlikeholdskostnader? 

6. Dersom vi tar inn barn fra andre kommuner. Vil barnehagen få full støtte for dette barnet? 

 
 
Vi ønsker i det følgende å få utdypet noen utdrag fra høringsnotatet, samt at vi har noen 
forslag til presiseringer. 
 

 «Kommunen kan dessuten holde kommunale barnehager med særskilt høye 
kostnader til ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget. «  

 
1. Hva menes med særskilt høye kostnader? Dette må klargjøres og defineres.  
2. Hva er begrunnelsen for å holde kommunale barnehager med særskilte høye 

kostnader utenfor tilskuddsgrunnlaget? Det bør spesifiseres vilkår for hvilke 
barnehager som kan holdes utenfor. Private barnehager med særskilt høye kostnader 
må også få dekt sine ekstra utgifter etter søknad. 

3. Hvem sammenligner kommunen seg med? 
 

 
Forslag til utforming: Barnehager som pga beliggenhet i kommuner med lav 
befolkningstetthet og har ekstremt høye kostnader kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget,  
 



 
 

 «For kapital skal det fastsettes én sats per barn med heltidsplass, uavhengig av 
barnas alder.» 

 
Kostnader ved drift av småbarnsplasser er høyere enn drift av storbarnsplasser, i hht 
Barnehageloven. 
 
Forslag : Vi foreslår at det utarbeides separate tilskuddssatser til barn over og under 3 år 
 
 
 

 «Tilskuddet for drift vil utgjøre hovedtyngden av det totale offentlige tilskuddet til 
ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes på bakgrunn av kommunens 
budsjetterte kostnader til drift av basistilbudet i egne barnehager.»  

 
1. Hva menes med basistilbud? Dette må defineres.  

 
 
 

 «Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av andre offentlige 
tilskudd og foreldrebetaling.» 

 
1. Hva menes med ordinær drift? Dette må defineres. 

 
 
 

 «For å sikre likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager foreslår 
departementet en regel om at et vesentlig netto overforbruk i den ordinære driften av 
kommunale barnehager over minst tre år, skal korrigeres inn i tilskuddssatsene til de 
ikke-kommunale barnehagene i påfølgende år.» 

 
Overforbruk i de kommunale må få konsekvenser for de private barnehagene allerede 
påfølgende år.  3 år med overforbruk vil ikke sikre likebehandling.  
 

1. Hvor mye avvik fra budsjettet kan kommunen ha før private barnehager får økt 
tilskudd?  

2. Skal det tas utgangspunkt i gjennomsnitt av de tre årene eller hvert år for seg? 
Dette må fastsettes. 

 


