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Forslag til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd 
 
§ 2d 
”Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan 
holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget.” 
Vi mener at ingen barnehager kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget. 
Kostnadene svinger fra år til år, så vel i private som i kommunale barnehager. 
Dersom kommunen får anledning til å holde kostnader utenfor, vil dette bare 
være en mulighet til å omgå regelen om økonomisk likebehandling. 
Spesialavdelinger/barn med spesielle behov er uansett unntatt fra 
beregningsgrunnlaget. 
 
§ 4 
”Inntil likeverdig behandling er innført, skal barnehager gis det beste av enten 
88 %, jfr. tredje ledd, eller videreføring av samme andel av det gjennomsnittlige 
offentlige tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager som året før.” 
Vi finner det positivt at man har tenkt på overgangsordninger som skal sikre de 
private barnehagene. I Stavanger kommune har vi til nå hatt full økonomisk 
likebehandling, og en slik bestemmelse burde da sikre oss også i fortsettelsen. 
Kommunen gjør nå imidlertid alt de kan for å komme bort fra full økonomisk 
likebehandling i 2010, noe som da vil få konsekvenser for de private 
barnehagene i forbindelse med overgangsordninger fra 2011. Vi håper derfor at 
departementet vil gjøre det som er nødvendig for at Stavanger kommune (og 
andre kommuner) ikke skal få anledning til å lage nye lokale avtaler like i 
forkant av ny finansieringsordning.  
 
§ 5 
” Tilskuddssatsene skal fastsettes i samsvar med forholdstall for finansiering av 
plasser for barn over og under 3 år fastsatt av departementet.” 
Vi synes det er bra at forholdstallene fastsettes av departementet, men er 
opptatt av at dette tallet må bli riktig. Dagens forholdstall på 2,0 oppleves som 
riktig, og vi stiller oss undrende til analysen foretatt av Telemarksforskning. Vi 
kjenner ikke til at assistentbemanningen ikke dobles for små barn; vi har stort 
sett de samme personalkostnadene for 9 barn under 3 år som vi har til 18-19 
barn over 3 år. Kapitalkostnader og administrasjonskostnader i nok ikke 
dobbelt så høye, men bortfall av foreldrebetaling kompenserer for dette og må 
også tas med i beregningen.  
 
 



 
§ 6 
”Satsene skal fastsettes i tilknytning til kommunens årsbudsjett ut fra 
gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager.” 
Kommunen bør ikke få anledning til å velge hvordan tilskuddssatsene skal 
fastsettes; departementet må fastsette nasjonale satser. Dette er nødvendig 
for å unngå ulik praksis og skjev fordeling fra kommune til kommune – spesielt 
med tanke på at det åpnes for at særskilt høye kostnader i kommunale 
barnehager kan holdes utenfor. I tillegg viser erfaringer at kommunen i stor 
grad har problemer med å hente ut alle detaljer fra egne regnskap når 
beregninger skal gjøres. 
Selv om kapitalkostnadene utgjør en liten del av det totale tilskuddet bør det 
allikevel utarbeides to satser for henholdsvis små og store barn. Mange driver 
barnehager med svært mange småbarnsplasser (da det er der behovet er), og 
bør ikke straffes økonomisk for det. 
 
§ 9 
”Kommuner der regnskapene over en treårsperiode viser at kostnadene til 
ordinær drift i de kommunale barnehagene er vesentlig større enn 
bevilgningene i årsbudsjettene, må øke tilskuddsgrunnlaget til de ikke-
kommunale barnehagene tilsvarende.” 
Hva menes med vesentlig overforbruk – hva er definisjonen på dette? 
Dette forslaget oppleves som en ren gavepakke til kommunene der de kan 
spare mye ved å unnlate å gjøre budsjettjusteringer i løpet av året (i 3 år!).  
Dette kan på ingen måte kalles likebehandling, og her er det helt klart behov 
for en tilleggsbestemmelse som sikrer de private barnehagene dersom de 
kommunale barnehagene drives med underskudd. Her må det etterregnes 
hvert år! 
Vi mener at den foreslåtte bestemmelsen må fjernes (spesialavdelinger/barn 
med spesielle behov er allerede unntatt fra beregningsgrunnlaget). 
 
§ 10 
”Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften 
for kommunale tilskudd.” 
Her må det komme en presisering om at det ikke er adgang for kommunen til å 
stille vilkår knyttet til opptak (opptakskretser og opptakskriterier).   
 
 
 
 



 
§ 11 
”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.” 
Dette anses som et rimelig krav dersom det er barnehagen som har gitt 
kommunen feil opplysninger. Dersom feilen ligger hos kommunen må det 
imidlertid stille seg annerledes. De private barnehagene kan ikke straffes for 
feil som gjøres i kommunen. Hvor blir da forutsigbarheten av? 
 
 

Forslag til regulering av uttak av verdier i barnehageloven 
 
§ 14a 
”… at barnehagen ikke kan 

a) Føre over verdier til eierne eller deres nærstående utover rimelig 
avkastning på egenkapital verken når barnehagen er i drift, selges eller 
opphører” 

Vi anser det som rimelig at det er behov for en regulering her. Det blir 
imidlertid viktig at forskriften som skal utarbeides ser til at ”taket” for uttak av 
verdier ikke settes for lavt. Dette for å unngå at private aktører avstår fra å 
investere i og drive barnehage.  
 
 
 

Forslag om ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager 
 
§ 3 
”Dersom barnehagedriften opphører, kan kommunen kreve verdier bygget opp 
ved offentlige tilskudd og foreldrebetaling tilbakeført.” 
Dette forslaget oppleves som svært urimelig, og en slik bestemmelse vil gjøre 
det uaktuelt for mange å eie og drive privat barnehage. Hvordan kan man i det 
hele tatt foreslå at foreldrebetaling skal tilbakeføres til kommunen!? Om 
foreldrebetaling skal tilbakeføres til noen, må det i tilfelle være til foreldrene. 
Forslaget vil videre kunne føre til usunn økonomi i barnehagene der midlene 
brukes opp fra år til år, og det ikke blir satt av midler til senere vedlikehold og 
annet som måtte oppstå. 
 
 


