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HØRING - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert
sektor.

Norges Kvinne- og Familieforbund (K&F) var blant de første som startet barnehager, og mange
av våre lag driver fortsatt barnehager over hele landet.

Barnehagedrift er nå blitt et offentlig ansvar, men er i stor grad basert på innsats fra
organisasjoner og private. Det er derfor viktig at ikke-kommunale barnehageeiere får
økonomiske vilkår som gir grunnlag for forutsigbar drift, og at likebehandling blir reelt og ikke et
honnørord.

En stor del av barnehagene innen K&F ble bygget som nærmiljøbarnehager rundt 1970-tallet, og
er derfor nå i eldre bygg og relativt små i forhold til dagens barnehager. Barnehagene drives på
idealistisk grunnlag og uten krav om inntjening. Tidligere var administrasjon av barnehagen
stort sett basert på frivillig arbeid, men den er nå blitt profesjonalisert som følge av økte krav og
nye regler.

Økonomien i barnehagedrift er blitt stadig vanskeligere, særlig for små enheter. All inntekt er
fastlagt av andre. Personalet har tarifflønn med pensjonsavtaler, og lønnskostnader utgjør 85 -
90 % av budsjettet. Budsjettene er basert på full barnehage, og personalet kan ikke justeres
fortløpende etter varierende barnetall. Med stadig flere tilgjengelige plasser totalt kan noen få
barn "for lite" en relativt kort periode ødelegge driften.

1. Beregningsgrunnlag - utelatelse av kommunale barnehager med særskilt høye kostnader.
Særskilt høye driftskostnader er ikke definert, noe som gjør det vanskelig å vurdere dette
punktet. Høringsnotatet forutsetter likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. K&F finner det
urimelig at kommunene kan velge bort enkelte barnehager og dermed få et lavere
beregningsgrunnlag for tilskudd til andre barnehageeiere.

2. Basis for beregninger - budsjett eller regnskap. Forutsigbar økonomi er vesentlig for
alle. Hittil har kommunal støtte vært basert på regnskap for egne barnehager, og
kommunen har selv valgt hvilke kostnader som føres på barnehagene og hvilke som har
"blitt gjemt" i felles drift. Forslaget innebærer at tilskudd skal beregnes av kommunens
budsjett, og synliggjøres i budsjettprosessen. For å hindre underbudsjettering og gi
reelle tilskudd, må tilskuddet etterreguleres når regnskap er klart.
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3. Kapitalkostnader - K&F ser det som positivt at alle barnehager vil få offentlige tilskudd til
dette. Det er likevel problematisk at tilskuddet blir basert på gjennomsnittlige
kapitalkostnader i den enkelte kommune. I enkelte kommuner har hovedutbygging i
senere år blitt gjort av private utbyggere, og deres bygg vil være dyrere enn
kommunens. Beregningsgrunnlaget vil derfor være lite reelt.

4. Uttak av verdier i barnehagesektoren - K&F støtter innføring av regulering av utbytte.
Offentlige midler skal gå til et godt tilbud for barna, både bemanning, hus og
kvalitetsutvikling.
Ved opphør/salg er det svært viktig at lovtekst og forskrift skiller mellom ulike eiertyper:
barnehager etablert på idealistisk grunnlag og private firmaer med ordinær
forretningsdrift. Ideelle eiere har stort sett små og eldre barnehager, der bygningen ikke
er skilt ut som eget objekt. Som nevnt over, er det mange av disse som strever med
økonomien og driften generelt, uten å ha tatt ut eventuelt overskudd eller avkastning i
bedre tider. Ved overdragelse/nedleggelse vil dermed eier sitte igjen uten noen verdier
etter mange års dugnadsinnsats. K&F ber om at dette tas med i vurderingen av ny §14a
og tilhørende forskrift.

K&F vil presisere at likeverdig behandling må gi alle barnehageeiere mulighet til å drive
forsvarlig, og at offentlige tilskudd og foreldrebetaling må dekke alle driftskostnader. "Prosent-
skillet" mellom kommunal og privat drift må fjernes snarest - alle barn er like mye verdt!

Med hilsen
Norges Kvinne- og Familieforbund

rete Nordbæk
fung. forbundsleder Eldbjørg Gunnarson /s/

nestleder

PS - Vennligst korriger vår adresse i departementets adresselister. Norges Kvinne- og
Familieforbund mottok ikke høringsbrevet, da det var sendt til vår adresse inntil juni 2008.
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