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HØRINGSUTALELSE:  FORSLAG TIL NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR 

IKKE-KOMUNALE BARNEHAGER 

 

Noahs Ark er en nybygd 5- avdelings barnehage med oppstart i august 2008.  

 

 

1. Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige 

tilskudd   

* Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes utenfor 

tilskuddsgrunnlaget( §2d) 

 

Et punkt som strider mot ordlyden i forskriften – ”likeverdig behandling”. Skal noen 

barnehager holdes utenfor, må det gjelde både kommunale og private. Det forutsetter klare 

kriterier og presiseringer på hva som anses å være ”særskilt høye kostnader”. 

 

* Satsene ( tilskudd til kapital)skal fastsettes i tilknytning til kommunens årsbudsjett ut fra 

gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager.(§6) 

 

Som eier av en helt ny barnehage med høye kapitalkostnader som i tillegg ligger i en 

kommune med svært få og gamle kommunale barnehager, må dette punktet skremme. 

Vi er ikke alene. Mange private barnehager er etablert de siste årene og på den måten hjulpet 

regjeringen med  å komme i mål med løftet om full barnehagedekning. Vi og mange andre vil 

få store problemer om denne bestemmelsen blir stående.  

§7 sier riktignok at ”kommunen kan gi ekstra tilskudd til barnehager med høye 

kapitalkostnader”  -   Sammenhengen mellom disse to punktene må imidlertid tydliggjøres og 

ikke være gjenstand for ulike tolkninger i kommunene.   

 

* Kommuner der regnskapene over en treårspriode viser at ordinær drift i de kommunale 

barnehagene er vesentlig høyere enn bevilgningen i årsbudsjettene, må øke 

tilskuddsgrunnlaget til de ikke –kommunale barnehagene tilsvarende.( §9) 

 

Dette er igjeneks. på dårlig samsvar mellom ordlyden i forskriften og innholdet i paragrafene.  

I tillegg kan det skaper det mistro og manglende tillit mellom kommune og barnehager 

Likebehandlingen må gjelde: 

- det enkelte budsjettår 

- dette må sikres i forskriften. 

 

 

Generelt mener vi at private barnehager må sikres en klar forutsigbarhet  m.h.t økonomi. 



Forskriftene må være tydlige og gi minst mulig tolkingsmulighet for kommunene. 

Vi ønsker og vi tilstreber god kvalitet på alt arbeidet i barnehagen. For å få dette til legges det 

ned mye ”gratisarbeid” i de private barnehagene. Ikke minst med å få en slik barnehage opp 

og stå.  

 

 

2. §14a i barnehageloven om krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, 

samt ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling  

Vi har ingen problemer med  at det fastsettes en regulering for uttak av utbytte. Kvalitetskrav 

og god rapportering kan sikre at verdiene forblir i barnehagen. Det bør imidlertid være mulig 

å overføre verdier fra et år til et annet. Dette har å gjøre med barnehagens langsiktige planer 

for bedring av kvalitet. All forbedring kan ikke alltid gjennomføres innenfor et og samme 

budsjettår. 
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Turid Evenshaug 

Styreleder Noahs Ark barnehage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


