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Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager - forslag 
om innføring av uttaksbegrensning 
 

Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service (heretter i fellesskap omtalt som NHO) 

viser til høringsnotat om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager, og vil 

med dette avgi høringsuttalelse om forslaget om å innføre uttaksbegrensning for slike 

barnehager. Våre medlemmer berøres ikke direkte av forslaget, men det reiser en del 

spørsmål som har generell interesse og som vi gjerne vil si vår mening om.  

 

NHO støtter ikke forslaget om å innføre en begrensning på adgang til uttak av overskudd og 

kapital. Forslaget antas i praksis å ramme barnehager som drives som aksjeselskaper med 

kommersielle eiere. Forslaget innebærer en dramatisk svekkelse av vilkårene for de private i 

denne sektoren.  

 

Vi stiller oss undrende til en slik plutselig kursendring når private barnehager har bidratt 

effektivt til å nå regjeringens mål om full barnehagedekning og økt mangfold i denne 

sektoren. Brukerundersøkelser indikerer også at private barnehager på ingen måte står 

tilbake for kommunale barnehager når det gjelder foreldres tilfredshet med tilbudet. 

 

Endrede rammevilkår som skaper usikkerhet om fremtiden og effektivt fjerner incentiver til 

videre satsing, vil svekke det totale barnehagetilbudet i landet, både kvantitativt og 

kvalitativt. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for enkelte arbeidsgiveres evne til å holde på 

kompetanse, siden et godt barnehagetilbud er sentralt for mange småbarnsforeldres mulighet 

til å delta i arbeidslivet. Dessuten vil forslaget medfører økte utgifter og nye administrative 

byrder for kommunene. 

 

I en situasjon hvor det samlede barnehagetilbudet er godt, vil vi få en positiv konkurranse 

mellom barnehager om å tilby best mulig kvalitet. Dette vil naturlig medføre begrensninger i 

hvor mye en privat eier kan beregne seg i fortjeneste.  

 

Regjeringen har en viktig målsetning om å øke antallet kvinnelige entreprenører og gründere.  

Barnehagesektoren er en av få sektorer hvor kvinnelige entreprenører er dominerende. I 

barnehagesektoren har 90 prosent av virksomhetene kvinnelige eiere eller styreledere. I 

tillegg er topplederne som oftest kvinner. En svekkelse av private barnehagers rammevilkår 

vil følgelig også svekke innslaget av kvinnelige gründere og entreprenører.  
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Kombinert med overgang til rammetilskudd som finansieringsform, vil dette forslaget kunne 

føre til en nedprioritering av barnehagesatsingen i kommunene. 

 

Basert på de uformelle tilbakemeldinger vi har mottatt, bl.a. i møte med statssekretær 

Lisbeth Rugtvedt 16. juni d.å. oppfatter vi imidlertid at beslutningen om å innføre dette 

regelverket i realiteten er tatt – selv om det i høringsnotatet ikke er gitt noen begrunnelse for 

hvorfor det er nødvendig å innføre slike regler. Vi vil derfor i denne omgang begrense oss til 

å gi noen synspunkter på utformingen av uttaksbegrensningsreglene, for å bidra til at de blir 

klarere og enklere å etterleve:  

 

 Reglene vil i praksis kun ha betydning for aksjeselskaper, siden uttak av overskudd 

normalt ikke vil være aktuelt for barnehager som drives av foreninger, andelslag og 

stiftelser. For å skjerme private barnehager som ikke drives som aksjeselskaper, bør 

man vurdere å innsnevre reglenes virkeområde til kun å gjelde aksjeselskaper, slik at 

andre barnehager slipper de administrative byrdene som forskriften vil pålegge. NHO 

vil generelt likevel minne om at slik diskriminering av en virksomhetsform vil kunne ha 

skadevirkninger.   

 Definisjonen av hva som er uttak bør klargjøres. Reglene må avklare hva som er ”høye 

lønninger”, dersom dette skal regnes som uttak, jf pkt 6.7 i høringsnotatet. Uttak i form 

av transaksjoner med eierne og nærstående er allerede regulert i aksjelovens § 3-8, og vi 

kan derfor ikke se at det er et problem at barnehageloven ikke har egne regler om dette. 

Det er også uklart hva man mener med nærstående i § 2, og også her bør man følge 

aksjelovens alminnelige regler. Vi vil generelt vise til at verdsetting av transaksjoner, og 

særlig mellom nærstående, er et svært komplisert når det gjelder så vel verdsettingen 

som dokumentasjonen.  

 Forskriftsutkastets § 3 gjelder uttak av verdier ved ”opphør eller salg”. ”Salg” omfatter 

språklig sett både salg av virksomhetens eiendeler i forbindelse med avvikling, og salg 

av løpende virksomhet til ny eier. Vi antar at man bare har ment å ramme de første 

tilfellene, da det er vanskelig å se for seg at salg av en virksomhet som skal drives 

videre av ny eier vil innebære et ”uttak” av verdier fra barnehagen.    

 Det er under enhver omstendighet viktig å sikre at ikke uttaksreglene forhindrer 

eierskifter i barnehagevirksomheter gjennom overdragelse av aksjer eller innmat.  

 Vi legger til grunn at overgangsreglene utformes slik at allerede innskutte midler ikke 

rammes på en rettstridig måte, jf vernereglene i EMK og Grunnloven.  

 Regelverket kan tenkes å få regnskapsmessige konsekvenser for virksomhetene. Dette 

er ikke berørt i høringsnotatet, og må utredes før reglene innføres. NHO vil i tilfelle 

anbefale departementet å regulere regnskapsmessige forhold særskilt for å unngå at 

barnehagene må ha doble regnskap på grunn av de latente tilbakebetalingsforpliktelsene 

som regelverket påfører virksomhetene.  

 Et annet spørsmål som må avklares før forskriften vedtas er om tilskuddene etter 

innføring av de foreslåtte reglene i realiteten vil måtte anses som – og dermed 

regnskapsføres som – en blanding mellom egen- og fremmedkapital. Et slikt innfløkt 

regnskapssystem vil i tilfelle påføre uforholdsmessige kostnader. 

 Dokumentasjonskravet i § 4 må klargjøres og tilpasses tilsvarende krav i andre lovverk 

for å unngå dobbeltregulering. Slik bestemmelsen nå er utformet vil den påføre både 

virksomheten og kommunene som kontrollmyndighet betydelige administrative 

kostnader, og i mange tilfeller vil kravene i § 4 komme i tillegg til dokumentasjonskrav 

i regnskapsloven, bokføringsloven og ligningsloven.  
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Avslutningsvis vil vi understreke at forslagets økonomiske konsekvenser for 

kommunesektoren ikke synes å være særlig grundig vurdert. Når private investorer tvinges ut 

av barnehagesektoren, vil kommunene måtte stå for en større andel av investeringene enn de 

gjør i dag. NHO mener dette er svært uheldig, og vil oppfordre departementet til å skrinlegge 

forslaget. 
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