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Høringsuttalelse fra Nannestad kommune-
Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor.

Nannestad kommune ser fram til å ta i bruk et nytt og enklere system for likeverdig 
finansiering av barnehager, dersom dette kan ivareta de intensjonene som fremlegges i 
høringsutkastet:

• Tilstrekkelig og forutsigbar finansiering
• Likeverdig kvalitet
• Offentlige midler brukes kostnadseffektivt og i henhold til formålet.

Nannestad kommune ønsker i denne sammenheng å understreke at for å kunne opprettholde 
god og likeverdig kvalitet, samt å kunne gi tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av 
samtlige barnehager er det helt avgjørende at kommunen gis rammetilskudd som dekker de 
faktiske kostnader til både kommunale og private barnehager.

Våre synspunkter på utvalgte områder i høringsnotatet:

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd:
• § 5. Bestemmelse på mulighet til å holde kommunale barnehager med ekstra store 

kostnader til drift utenfor beregningen
Det vil være vesentlig at det utarbeides sentrale, veiledende retningslinjer for når dette skal 
være mulig. 

• § 6. Mulighet til å velge nasjonal gjennomsnittsats for kapitaltilskudd i stedet for 
kommunal beregning

Dette ser vi som hensiktsmessig. Det må være kommunen som avgjør hvilket grunnlag som 
skal benyttes.

• § 7. Modell for å kunne gi ekstra tilskudd til barnehager med høye kapitalkostnader
Det er viktig å unngå en ordning som gjør det mulig å få tilskudd til barnehageanlegg som er 
ekstra dyre, ekstra store, ekstra utstyrt, sammenlignet med et gjennomsnittlig normalnivå i 
kommunen. Det er vesentlig at ikke kommunen pålegges ekstratilskudd til barnehager med 
høye kapitalkostnader, men at det kun gis en mulighet til forhandlinger. Derfor synes vi det er 
viktig at § 7 i forskriften klargjør at dette kun er en mulighet i unntakstilfelle, der helt 
spesielle forhold er gjeldende.

• § 8. Rapportering på barn. Behov for regulering av antall telletidspunkter i tillegg til 
15.12.

Det vil kunne være ulike behov i kommunene avhengig av hvor store svingninger det er i 
barnegruppene. Det vil allikevel være sannsynlig at kommunen har behov for et telletidspunkt 
når budsjettet skal legges for kommende år. Det anses imidlertid ikke å være behov for statlig 
styring av flere enn ett telletidspunkt.

• §9 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddene
For å ivareta likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager må både 
reduksjon og økning i bevilgninger til kommunale barnehager i løpet av regnskapsåret føre til 
tilsvarende reduksjon/økning i tilskudd til private barnehager.  



• § 10 Vilkår for kommunalt tilskudd
Det må utarbeides veiledende retningslinjer for kommunens mulighet til å sette ”rimelige og 
relevante vilkår”. Eksempler på aktuelle vilkår kan være: 

• Barnehagen må bidra aktivt og målrettet til kommunens oppfylling av retten til 
barnehageplass for alle

• Barnehagen må forholde seg til offentlighetsloven
• Barnehagen må forpliktes til å følge kommunens retningslinjer og rutiner på områder 

som for eksempel samarbeid med PPT, barnevern m.m.
• Barnehagen må ha en forsvarlig grunnbemanning og andel personale med pedagogisk 

utdanning for å oppnå fullt offentlig tilskudd. Samme krav må kunne stilles til
muligheten til å søke om ekstra tilskudd for eksempel i forhold til barn med nedsatt 
funksjonsevne.

• Barnehagen må forpliktes til å delta i det samarbeidet med kommunen på 
administrativt nivå som har til hensikt å sikre et likeverdig og godt barnehagetilbud 
uavhengig av hvilken barnehage barnet går i. 

Uttak av verdier i ikke- kommunale barnehager - § 14 a i lov om barnehager og utfyllende 
regler i forskrift:

• Behov for regulering av uttak av verdier
For å ivareta intensjonen om at offentlige midler skal brukes kostnadseffektivt og i henhold til 
formålet bør det være retningslinjer for uttak av årlige overskudd og uttak av verdier ved salg 
eller opphør av barnehagedriften.

Disse retningslinjene må utarbeides sentralt og gjøres enkle for både private eiere og 
kommunen å forholde seg til. Dette er et område der det er spesielt vanskelig og 
ressurskrevende for den enkelte kommunen å ha spisskompetanse. Det foreslås at det lages en 
ordning der kommunen kan få bistand fra Fylkesmannen til å føre tilsyn på dette området ved 
behov.
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