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Høring – nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansi-
ert sektor

Norsk Montessoriforbund (NMF) takker for muligheten til komme med høringssvar til ovennevnte høring.

NMF mener at det nye finansieringssystemet må bidra til et variert og kvalitativt godt tilbud i barnehagesek-
toren. Vi ser det som svært viktig at ikke-kommunale barnehager har krav på reell likebehandling med 
kommunale barnehager ved innføring av et nytt finansieringssystem. NMF er opptatt av at våre barnehager 
skal gi et montessoripedagogisk tilbud av høy kvalitet til aldersgruppen 0-6 år og er bekymret for at det nye 
finansieringssystemet skal tvinge barnehagene til å senke sin standard, til ulempe både for barna som går i 
barnehagen og for de som arbeider der. 

Mange montessoribarnehager har barn fra ulike kommuner fordi foreldre søker en pedagogikk som ikke 
finnes i deres bostedskommune. Et nytt finansieringssystem må sikre interkommunale avtaler slik at forel-
dre får en reell mulighet til å velge en anerkjent alternativ pedagogikk. 

Vedrørende forslag til ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd:  

§2 Definisjoner
§ 2d: “(...)  Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes utenfor til-
skuddsgrunnlaget.” 

Noen ikke-kommunale barnehager vil også ha særskilt høye driftskostnader, høyere enn det som regnes som 
kostnader til drift av et “basistilbud”. Det kan være barnehager som driver etter en anerkjent pedagogisk 
modell, slik som montessoribarnehagene, hvor det kreves høye investeringer i særskilt utviklet montessori-
materiell og til kvalifisert personell med videreutdanning i montessoripedagogikk. Det siste utløser høyere 
lønnskostnader for disse barnehagene. 

NMF mener at det bør presiseres hva som anses å være “særskilt høye kostnader”, slik at bestemmelsen 
bidrar til å styrke likebehandling i samsvar med intensjonen. Unntaksbestemmelser bidrar ikke til effektiv 



penge- og ressursbruk. Dersom noen barnehager skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget, bør dette gjelde 
både ikke-kommunale og kommunale barnehager. 

NMF ser at de av våre barnehager som til nå har kunnet opprettholde et noe høyere lønnsnivå for sine 
ansatte rapporterer om svært lav utskiftning blant personalet, lavt sykefravær og dermed en trygg, stabil og 
forutsigbar hverdag for barna. 

§6 Tilskudd til kapital
§ 6a. “(…) Satsene skal fastsettes i tilknytning til kommunens årsbudsjett ut fra gjennomsnittlige kapitalkost-
nader i tilsvarende kommunale barnehager (…)”

NMF mener at bruk av gjennomsnittlige kapitalkostnader i særlig grad vil ramme de mange ikke-kommu-
nale barnehagene som er etablert i de siste årene; barnehager som i stor grad har realisert regjeringens mål 
om full barnehagedekning. Mange av disse barnehagene vil sannsynligvis få store økonomiske utfordringer, 
særlig i overgangsperioden, når kapitaltilskudd skal beregnes ut fra et gjennomsnitt. Det bør vurderes om 
gjennomsnittet burde regnes ut fra alle barnehagene i kommunen, både kommunale og ikke-kommunale, for 
å få et riktigere bilde av den faktiske situasjonen. 

§ 9. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene
Andre ledd:  “Kommuner der regnskapene over en treårsperiode viser at kostnadene til ordinær drift i de 
kommunale barnehagene er vesentlige større enn bevilgningene i årsbudsjettene, må øke tilskuddsgrunnla-
get til de ikke-kommunale barnehagene tilsvarende.”

NMF mener at det er urimelig at budsjettene skal ses over en treårsperiode. Et slikt system gir lite økono-
misk forutsigbarhet den enkelte ikke-kommunale barnehage som rammes av dette. Dersom reell likebehan-
dling er målet, må budsjettene vurderes innenfor det enkelte budsjett-/ regnskapsår.  NMF ber derfor om at 
det utarbeides en sikringsbestemmelse som ivaretar dette slik at ikke barn, ansatte og foreldre i 
ikke-kommunale barnehager blir skadelidende. Inntil tre år med lavere tilskudd enn det barnehagen faktisk 
har krav på gir ikke reell likebehandling. 

§ 11. Tilbakebetaling 
Barnehageeier som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, må enten tilbakebetale et 
tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd. 
Kommunen skal sørge for at for mye utbetalt tilskudd blir tilbakebetalt.

NMF er enig i at barnehager som mottar høyere tilskudd enn de har krav på pga feil i barnehagens innrap-
porterte opplysninger, skal tilbakebetale dette. Dersom feilen skyldes kommunens egne rutiner, gir denne 
bestemmelsen dårligere vern enn forvaltningslovens bestemmelser og det bør vurderes hvordan saker av en 
slik art håndteres. NMF mener at forvaltningslovens bestemmelser bør kunne regulere dette. Det forventes 
av kommunene har kompetanse til å ivareta ansvaret for finansiering av barnehagene, og at særskilte regler 
som skal beskytte kommunene mot egne feil ikke er nødvendig.

Ny § 14a. Krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager med 
forskrift

NMF mener at en sektor med høy andel offentlig finansiering bør ha en form for regulering av utbytte og 
at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Men NMF forventer at 



departementet knytter dette opp mot annet kjent regelverket på området, som EU-lovgivningen. Det er viktig 
for alle at driften av barnehager er effektiv og at verdiene i den enkelte barnehage ivaretas på best mulig 
måte. Dette vil sikre kvaliteten, mangfoldet og en fortsatt utvikling av barnehagesektoren og kan best sikres 
gjennom krav til kvalitet og gode rapporteringsrutiner. 

Slik forslaget om uttak av verdier i ny §14a leses, kan det imidlertid virke som om det legges opp til at det 
vil lønne seg å bruke opp alle midler hvert år. NMF anser dette som problematisk. Det må være anledning 
til å opparbeide en viss egenkapital slik at uforutsette og fremtidige kostnader til f. eks bygg og vedlike-
hold kan ivaretas. Det kommer ikke barna til gode dersom barnehagen ikke er i stand til å opprettholde en 
tilfredsstillende standard og kvalitet på bygg og anlegg. NMF ønsker altså en mer bedriftsmessig tenkning 
når det kommer til rimelig avkastning på egenkapital. 

NMF mener likevel at forskriftens § 3 om at kommunene skal kunne kreve tilbake ikke-kommunale 
barnehagers verdier ved opphør eller salg, er for begrensende. Eierne har ofte investert betydelige ressurser 
i opprettelse av barnehagen sin og det burde være rimelig at de kan realisere investerte verdier dersom 
barnehagen selges eller opphører, utover foreslått tillatt uttak i forskriftens § 2. Dette vil ramme barnehage-
eiere i alle typer ikke-kommunale barnehager, fra ideelle stiftelser til kommersielle aktører, og kan oppfattes 
som svært urimelig. 

Det offentliges subsidiering av barnehageplasser kommer inn under regelverket for statsstøtte og reguleres 
dermed gjennom EU-lovgivningen: Den som yter statsstøtte plikter å påse at en eventuell overkompensa-
sjon tilbakebetales. Det nye regelverket regjeringen foreslår synes å være vesentlig strengere enn statsstøt-
teregelverket i EU-lovgivningen. Resultatet av dette kan bli vesentlig lavere interesse for å investere i 
barnehagebransjen med den konsekvens at det blir mindre utbygging i fremtiden. 
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