
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Følgende punkter vil vi kommentere:

OR G ANIS ASJON FOR

ANIK# PRIVATE BARNEHA,._
ik   I LARVIK

-

Kommunenes beregningsgrunnlag for tilskudd til drift
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Uttak av verdier
Separate tilskudd til drift og kapitalutgifter
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Tilskudd med utgangspunkt i kommunens budsjett
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Merknader til høringsnotat Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale
barnehager i en rammefinansiert sektor

Bakgrunn: organisasjon for private barnehager i Larvik, OFPB, er høringsinstans for saker som angår
barnehager. Vi er en organisasjon som arbeider " til beste for ansatte, barn og foreldre i
Larviksamfunnet".

Innledning: OFPB mener at barneha ene fortsatt b r finansieres 'ennom remerkede kommunale

tilskudd o 'ennom statstilskudd som i da .

Vi vil likevel komme med merknader til høringsforslaget som omhandler rammefinansiering.

• Kommunenes beregningsgrunnlag for tilskudd til drift
OFPB setter spørsmålstegn ved at kommunene i sitt beregningsgrunnlag kan holde spesielt
dyre barnehager utenfor. Det er uklart hva som menes med spesielt dyre barnehager, og

OFPB er uenig at disse kan holdes utenfor siden ikke-kommunale barnehager også kan ha
spesielt dyre barnehager på lik linje med kommunene.

•  Telletidspunkt og —hyppighet
I høringsnotatet foreslås det å fortsette ordningen der barnehagene rapporterer årlig via
årsmeldingen 15. desember antall barn som grunnlag for utmåling av tilskudd. Utover dette

foreslår departementet at hver enkelt kommune kan velge telletidspunkter i løpet av året.



OFPB mener dette bør reguleres i forskriften og ikke være opp til hver enkelt kommune.
OFPB vil også at ordningen bør være tilsvarende dagens med endringsmeldinger ved

vesentlige endringer (pr i dag endringer på + - 2 barn).
Ved få eller kun ett telletidspunkt vil barnehager som ikke har fått fylt opp plassene sine

komme uheldig ut hvis de senere fyller opp plasser som de ikke får tilskudd for.

•  Uttak av verdier
OFPB støtter departementets forslag om å regulere anledningen til å ta ut utbytte av ikke-
kommunale barnehager.

•  Separate tilskudd til drift og kapitalutgifter
OFPB er i utgangspunktet positive til forslaget om å separere tilskuddet, men vi er opptatt av
at det skal være en rettferdig fordeling i forhold til nyere og eldre bygninger. Vi foreslår at

det etableres en modell for kapitaltilskudd ut fra byggets alder og størrelse.

•  Tilskudd med utgangspunkt i kommunens budsjett i stedet for regnskap
Dette vil øke forutsigbarheten og dette har vi savnet lenge og ønsker forslaget velkomment!
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