
Til høringsnotat, nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor. 
 
Vi, eiere av Min Barnehage, Øyekast stiller oss støttende til Pbl`s syn på forslag til den nye 
finansieringsordningen. 
 
I tillegg ønsker vi å kommentere videre; 
 
I forhold til forslag i punkt 6.4.1, der budsjettet skal legges til grunn, istedenfor regnskapet, 
vil dette gi en mer ufortsigbar situasjon rundt økonomien. Dersom dette skal justeres utover i 
året, vil det måtte gå mye tid og ressurser til dette som vi ikke har.  
Dessuten at kommunale barnehager med særskilt høye kostnader ikke skal telle med i et 
beregningsgrunnlag, vil da si at barnehager med liknende tilfeller ikke får et reelt grunnlag for 
sin barnehage. Vi ønsker i hvert fall en bedre situasjon, der vår økonomi er mye mer 
forutsigbar enn dette kan tilsi. Vi syntes heller ikke at det kan kalles likeverdig økonomisk 
behandling med dette som grunnlag. 
 
Punkt 6.7, om uttak av verdier, der det ønskes begrensninger i adgang til å ta ut verdier fra 
barnehagevirksomheten, er vel dette uansett regulert under aksjeloven, og begrenses naturlig 
der. Det er vel svært få barnehager som har anledning til å ta ut store summer, og samtidig 
kunne drifte forsvarsmessig etter lover og regler. Vi har hittil ikke hatt noen gang mulighet til 
å ta ut en krone i vår barnehage, da alt går til ordinære lønninger etter sats, og vanlig drift og 
vedlikehold. Vi prioriterer og ønsker å opprettholde en god standard og kvalitet på vår 
barnehage. 
 
Når det gjelder punkt 10, §3, angående uttak av verdier ved opphør eller salg, er vi sterkt 
uenige i at kommunen kan kreve verdiene tilbake ved slike tilfeller. I vårt tilfelle vil dette si at 
alt vi har slitt og jobbet ekstra for, i egeninnsatser, og dugnader, vil da være bortkastet og gå 
tapt. Det straffes da å gjøre en innsats for å kutte ned på kostnader, og vedlikehold, og kunne 
heller vært tatt opp dyre lån, som hadde resultert i økte utgifter for kommunen via tilskudd. Vi 
sitter med bygg som vi selv har pusset opp, og derfor lite gjeld å betale på, noe som da vil 
være helt bortkastet om denne forskriften trer igjennom. Vi lurer da på samme måte som Pbl, 
stiller spørsmål om, hva som ligger til grunn for at kommunen skal ha rett til å ta over privat 
formuesmasse? Ingen private kommer da til å ville kjøpe/bygge barnehager videre, dersom 
dette gjelder. Da bør jo alle heller leie dyre lokaler av eksterne, andre private bedrifter som 
igjen da kan tjene penger på de samme midlene? 
 
Kommentar til punktet 6.5.1 om barnas alder. Dersom dette punktet tilsier, at vi skal kutte 
bemanningen for barn under tre år, er vi sterkt uenig i dette. Å motta mindre støtte per lite 
barn, vil jo si at en må kutte ned på bemanningen på småbarnsavdelinger. Det jobbes allerede 
nå hardt for å opprettholde en god pedagogisk praksis for de minste barna, og det vil vi ikke 
redusere noe på. Små barn krever mer omsorg, og god tilrettelagt pedagogikk for å kunne 
stimulere dem til en god utvikling.  
 
Vi ønsker ikke at høringsnotatet som det nå foreligger vil bli akseptert, da det er mange 
endringer som må til for at det skal være rettferdig gjeldende, og kunne benevnes som et 
likeverdig økonomisk tilbud for kommunale og private barnehager.  
 
På vegne av oss i Min Barnehage, Øyekast,  
Mvh Anne Thomassen. 


