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Svar på høring vedrørende nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i 
en rammefinansiert sektor. 
 
Nesåsen barnehage er en foreldredrevet andelsbarnehage i Lørenskog kommune. Barnehagen 
ble bygget i 2002, og har 54 barn og 12 årsverk. De desidert største postene i våre budsjetter 
og regnskap er lønn og personalkostander samt kostnader knyttet til renter og avdrag for 
bygningsmassen og utearealer. 
 
Dagens finansieringsordning er kompleks og det er krevende for en foreldredrevet barnehage 
drevet på dugnad å kontrollere at mottatt tilskudd er i henhold til gjeldende satser og 
regelverk. Derfor er en forenkling av finansieringsordningen noe vi hilser velkommen.  
Vi er naturlig nok også positive til likebehandling mellom kommunale og ikke-kommunale 
barnehager og at man som en overgangsordning hever prosentsatsen fra i år av. Vi ser likevel 
fram til en snarlig fullstendig likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 
og ber om at overgangsperioden blir så kort som mulig. Vi er opptatt av å gi samme lønns- og 
arbeidsvilkår for våre ansatte som de kommunale barnehagene gir og siden lønn- og 
personalkostnader er en vesentlig post på vårt budsjett er det viktig at vi også gis mulighet til 
å få de samme inntektene som de kommunale. Vi legger merke til at departementet fremhever 
at alle barnehager skal ha realistiske driftsvilkår og at kvaliteten ikke skal variere ut fra lokale 
forhold. Derfor er økonomisk likebehandling svært viktig. 
 
Imidlertid er det forhold ved dette høringsnotatet som gjør oss svært bekymret. 
 
Det fremgår av høringsnotatet at: 
 

1) Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader holdes utenfor 
beregningsgrunnlaget.  
Dette er for oss høyst uklart. Hva menes med særskilt høye kostnader? Hva skyldes 
disse høye kostnadene? Når kan en kommunal barnehage påberope seg særskilt høye 
kostnader?  
Vi legger til grunn at hensikten med denne formuleringen ikke er å premiere 
kommunale barnehager for sløsing med offentlige midler, men dette punktet virker for 
oss unødvendig gitt at likebehandling mellom kommunale og private barnehager er 
hensikten. Hvis hensikten er å skjerme nybygde, kommunale barnehager så mener vi 
at denne bestemmelsen blir diskriminerende i forhold til nybygde ikke-kommunale 
barnehager som da må greie seg med et snittberegnet kapitaltilskudd. Dette vil gi en 
helt uakseptabel skjevhet. 
Vår anbefaling er at alle barnehager behandles likt, og at både kommunale og ikke-
kommunale barnehager med særskilt høye kostnader får tilskudd på like vilkår. 

 
2) Barnehageeier må tilbakebetale for mye utbetalt tilskudd.  



Dette er uproblematisk hvis det skyldes at barnehagen har oppgitt feil opplysninger. Vi 
finner det imidlertid problematisk hvis kommunen gjør feil beregninger og så krever 
tilbake penger. Viser til at regelverket er komplekst og at vår barnehage drives av 
foreldre på dugnad – noe annet er det ikke rom for.  
Vår anbefaling er at det som et minimum innføres en pliktig kontroll fra kommunens 
side for å sikre riktig beregning av tilskuddet og at dette avstemmes med den enkelte 
barnehage hvert år. 

 
3) Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at den offentlige finansieringen av en 

ikke-kommunale barnehage overstiger det tilsvarende barnehager eid av kommunen i 
gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.  
Vi legger til grunn at man her tar barnehagers størrelse og alderssammensetning av 
barn med i betraktningen. I et tenkt scenario vil det da være svært vanskelig å drive 
store, ikke-kommunale barnehager i kommuner med små, kommunale barnehager.  
 

 
4) Kunnskapsdepartementet legger til grunn en modell hvor man differensierer drift og 

kapitalkostnader.  
Dette er en vesentlig endring fra dagens ordning. I utgangspunktet er vi positive til å 
skille på drift og kapital, men for en relativt ny barnehage med et stort banklån med 
løpetid på 30 år så gjør det oss svært bekymret når kapitalkostnaden skal baseres på 
gjennomsnitt på enten kommune eller landsbasis. Departementet sier i høringsnotatet 
at nye barnehager ikke vil få dekket sine kostnader i starten, men at dette jevner seg ut 
ved at eldre barnehager har et større vedlikeholdsbehov. For vår del har vi en 
barnehage med et stort banklån og betaler mye i renter og avdrag. Samtidig har 
vedlikeholdsbehovet kommet, og vi budsjetterer årlig med relativt store kostnader for 
å holde eiendommen med utearealer og lekeapparater ved like – både for å bevare 
verdien og ikke minst for å ha et attraktivt og godt tilbud til både barn og ansatte. 
Høringsnotatet sier at kapitalkostnadene i ikke-kommunale barnehager utgjør en 
relativt liten andel av de samlede kostnadene. Dette er overhodet ikke tilfelle i vår 
barnehage og når det nå signaleres en omlegging av dette kan dette ha dramatiske 
konsekvenser for det økonomiske fundamentet i vår barnehage. Vi blir derfor 
bekymret og er ikke beroliget over at kommunene kan gi ekstra tilskudd til 
enkeltbarnehager med høye kapitalkostnader. Dette må endres til et må.  
Etter vårt skjønn bør tilskudd gis etter faktiske kostnader, og ikke et 
beregnetgjennomsnitt. Det vil også kunne gi en skjevhet i tilbudet ved at barnehager 
som ikke har store kapitalkostnader vil kunne ha et bedre tilbud enn barnehager med 
store kapitalkostnader gjennom å ha mer å rutte med til opprustning av utearealer, 
apparater osv. Dette vil gi relativt nybygde, ikke-kommunale barnehager en vesentlig 
ulempe. 
Vår syn på dette punktet er at slik forslaget ligger nå gir det en kompleks modell som 
har betydelig risiko for skjevheter knyttet til barnehager med store kapitalkostnader. 
Vi er ikke enige i at dette jevner seg ut over tid – en nedbetalt barnehage har helt andre 
kostnader enn en nybygd barnehage med 10 millioner kroner i husbanklån. 

 
5) Endringer av tilskudd etter kostnadsnivå i kommunale barnehager knyttet til 

overgangsordningen.  
Endringer fra år til år gir en uforutsigbar drift. Vi er arbeidsgiver for 13 ansatte som 
har krav på en forutsigbar arbeidshverdag. Vi søker å ha faste ansatte og unngå bruk 
av innleid og engasjert arbeidskraft for å gi mest mulig forutsigbarhet og stabilitet. En 



større variasjon i inntektene fra år til år gjør at vi ikke kan ha så store faste kostnader. 
Dette er neppe hensikten med bestemmelsen. 

 
Avslutningsvis i høringsnotatet ber departementet om tilbakemelding på bestemmelser om 
uttak av verdier. Vi har ikke denne problemstillingen all den tid vi er en foreldredrevet 
andelsbarnehage og eventuelt overskudd føres i sin helhet tilbake til driften av barnehagen.  
 
 
Oppsummering 
Eierstyret  i Nesåsen barnehage positive til målsetningen med endringen, men vi mener at:   

1) Foreslått finansieringssystem forenkler ikke beregningen av tilskudd til 
enkeltbarnehager 

2) Foreslått finansieringssystem fremmer ikke økt likebehandling da beregning av 
kapitalkostnader kan gi en ny skjevhet – nemlig at nyere barnehager med store 
kapitalkostnader blir underfinansiert – og må enten kutte i tilbudet eller i verste fall 
legge ned. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Pål Gjermstad       Sidsel Nordhagen 
Styreleder       Styremedlem  
Nesåsen barnehage      Nesåsen barnehage 
 
Adresse: Nesåsveien 20, 1475 Finstadjordet  Telefon: 67989120  


