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Rakalauv Barnehage 

Gran, 4/6 2010 

Til Det Kongelige Kunnskapsdepartementet. 

 

Viser til deres ref. 201001965-/KRI Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager. 

Høringssvar. 
 
Rakalauv Barnehage er en privat foreningsbarnehage med to avdelinger. Vi driver nå på det 15. året, og 
har skapt våre egen gode og trygge barnehage og arbeidsplass. 
Med god ledelse og styring, og med god økonomisk forutsigbarhet, har vi klart å forvalte de økonomiske 
midlene vi har, på en meget god og tilfredsstillende måte. Vi har skapt et godt pedagogisk tilbud for barna 
og for deres foreldre. Vi har skapt et faglig godt personalmiljø hvor faglig kompetanseheving og 
videreutvikling av den gode barnehagen er viktig. Personalutvikling er viktig og høyt prioritert for å skape 
trygge rammer for det arbeidet som skal gjøres. 
Dette ser vi nå er i fare. 
 
Vi ser det som positivt at departementet foreslår egne satser for familiebarnehagene. En del kommuner har 
mange familiebarnehager som har lavere driftsutgifter og liten pedagogtetthet. Det vil skape store 
forskjeller at deres kostnadsbilde blir med i utregningen av gjennomsnittsprisen pr barn. 
 
Det er også positivt at det er ønske om å regulere uttak av verdier fra ikke-kommunale barnehager. Det er 
viktig at det kommer felles regler og en forskrift fra departementet for å regulere dette. De midlene som 
tildeles barnehagen skal brukes til å utvikle god kvalitet for barna, foreldre og for de ansatte som arbeider i 
barnehagen. 
 
Vi ser imidlertid en del andre utfordringer. 
Den nye finansieringsmodellen for ikke- kommunale barnehager tar fra oss små, private barnehagene den 
økonomiske forutsigbarheten og muligheten til god økonomisk planlegging. Muligheten til å kunne styre 
vår økonomi og prioritere ut fra det vi ser på som viktig for å møte samfunnets krav i barnehagesektoren 
svekkes. Ved å komme inn i kommunens budsjetteringsprosess, gjør at vi tidligst i første del av desember 
vet hva vårt tilskudd blir fra 1. januar. Dette er ikke bra. Ved å kunne ha budsjett klart tidligere på høsten, 
gir det oss muligheten til å skape gode arbeidsprosesser i personalgruppen for å kunne detaljplanlegge det 
kommende år.  
 
Vi vil også presisere at denne finansieringsmetoden vil skape store forskjeller for dagens barnehager. Det 
vil bli betydelig forskjell på ”rike” og ”fattige” kommuner. Hvor stor er satsningen på en god, sikker og 
trygg barnehage? Her er det politikken som vil styre, og man kan risikere å få mindre tilskudd med årene. 
Vi ser alt i dag at skoler og kommunale barnehager landet rundt er blitt nedprioritert i forhold til 
oppjustering, restaurering og utbygging. Skole og barnehage er ofte taperne i det kommunale budsjettet. 
Dette er noe vi ikke vil bli en del av. En annen viktig faktor her er langsiktighet. Ved at politikkerene er 
valgt for 4 år av gangen, og politikken vil styre tilskuddordningen og fordelingen, kan man risikere at 
ordningen endres hvert 4. år. Hva gjør det med barnehagens mulighet til langsiktig og god planlegging, 
både i forhold til barnehagens pedagogikk, personalutvikling og utbedring i forhold til barnehagens 
bygningsmasse? 
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Viser til punkt 6.3.1. Det er meget bra at det kommer en overgangsordning der det sies at første utbetaling 
skal være et minimum av det som ble utdelt i år.  
Det er imidlertid viktig at en slik ordning nå blir 100% innført fra dag én, og at det ikke skal bli et 
langvarig prosjekt for å få alle inn under samme ordning. Det skaper ikke likeverdighet. 
 
Vi må også poengtere viktigheten av at formuleringene i vedtakene som blir fattet er konkrete og ikke gir 
rom for tolkninger. Ved å formulere setninger som,: kommunen  skal…. og kommunen må…., i steden 
for kommunen bør, eller departementet foreslå….., sikrer vi denne muligheten. 
Viser til punkt 6.4.1 der departementet foreslår at bevilgningsreduksjon i kommunen ikke skal få 
tilsvarende virkning for ikke-kommunale barnehager. Bra at formuleringen er mer konkret i §9 tredje ledd. 
Vi opplever i egen kommune at det er store sprik i budsjett og i gjennomføring og bruk av midler. Det er 
hvert år store summer som skal spares inn og lite samsvar i det som er satt opp. 
Det er da et viktig signal å gi til kommunene, at de ikke- kommunale barnehagene ikke skal straffes for at 
kommunen gjør dårlige prioriteringer og ikke har god økonomisk oversikt. 
 
Det er også et sentralt punkt i høringen at en 100% likeverdig behandling av kommunens barnehager, skal 
gi lik utbetaling. Ved budsjettøkning til kommunens barnehager skal det også bevilges tilsvarende til ikke-
kommunale barnehager. Dette bør presiseres nøye da vi alt fra egen kommune får signaler om at dette er 
noe de ikke ønsker.  
 
Under punkt 6,1 poengteres det at utmålingen av tilskuddet fra kommunen til barnehagene må være enkel 
å gjennomføre og enkel for de ikke-kommunale barnehagene å forstå og etterprøve. Vi ser at dette kan 
skape store utfordringer. Det er rom for tolking av innhold og graden av detaljer i regnearket som skal 
brukes. Noe vi alt i dag ser på tilmåling av skjønnsmidler. Dette skaper usikkerhet, og er vanskelig å 
etterprøve. 
Vi kan ikke se at dette systemet skaper forutsigbarhet og forenkling av tildelingen av økonomiske midler 
til ikke-kommunale barnehager. Dagens ordning med statstilskudd gir barnehagen mulighet til å regne ut, 
ganske nøyaktig, utmåling av tilskudd allerede 1. mai når hovedopptak er ferdig. Det nye 
finansieringssystemet skaper derfor større usikkerhet om den økonomiske tildelingen til de enkelte 
enhetene. 
 
Det er viktig at det skapes en helhetlig tenking i forhold til fordeling av økonomiske midler til kommunale 
og ikke-kommunale barnehager.  En 100% likeverdig fordeling er viktig for å skape god kvalitet i alle 
barnehager, like lønnsbetingelser for alle ansatte uavhengig av arbeidssted, og en sikker, forutsigbar og 
trygg fordelingsnøkkel av de økonomiske midlene  som skal fordeles. Den fordelingen bør skje sentralt 
som i dag og ikke via rammetilskudd til den enkelte kommune. Det vil skape større forskjeller kommunene 
og barnehagene imellom, og forringe den gode kvaliteten vi har klart å bygge opp frem til nå. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Rakalauv Barnehage 
 
 
Torhild Gran 
Styrer, for styret. 
 
 
 
 
 


