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Høringssvar om forslag til forskrifter til ny lov om finansiering av ikke-
kommunale barnehager 
Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for studentsamskipnadene i Norge. 
Studentsamskipnadene har som formål å etablere tilbud som en integrert del av det helhetlige 
læringsmiljøet ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Tilbudene skal bidra til lik rett til utdanning. 
 
Det vises til høringsbrev av 19.4.2010 fra Kunnskapsdepartementet til bl.a. 
studentsamskipnadene. 
 
Generelt 
23 studentsamskipnader i Norge driver til sammen om lag 2 400 barnehageplasser for barn av 
studenter. Disse barnehagene er fordelt over hele landet, og noen studentsamskipnader driver 
barnehager i flere kommuner. 
 
Studentsamskipnadenes barnehagetilbud er spesielt rettet mot barn av foreldre som er i 
høyere utdanning, med de spesielle behov deres situasjon medfører. Studentbarnehager er 
avhengig av å tilpasse seg endringer som påvirker studentenes tilværelse gjennom 
endringer i undervisningsinstitusjonens tilbud, som for eksempel kvalitetsreformen, eller 
endringer i Lånekassens regler som direkte påvirker den enkelte students økonomiske 
situasjon.  
 
Studentbarnehagenes rolle er presisert i statsbudsjettet for 2008 som et særskilt og viktig tilbud 
til studentene som et supplement til det øvrige offentlige barnehagetilbudet. 
Det er derfor prinsipielt viktig at ikke hensynet til det kommunale selvstyret på dette området 
begrenser studentsamskipnadenes mulighet til å oppfylle sin del av det tilbudet som skal 
underlette gjennomføringen av høyere utdanning.  
 
 
Ansvar for lik rett til utdanning 
Studentbarnehagene er et spesielt tilrettelagt barnehagetilbud til studenter som, særlig etter 
kvalitetsreformen 2003, møter krav til oppmøte og obligatoriske aktiviteter som studenter. 
Barnehagene gir studentene tilbud som letter foreldrene gjennom perioder med ulikt press i 
studiet. Alt fra den daglige støtte i hverdagen til fleksibel åpningstid, barnepass på kveld- og 
lørdag og garanti for å passe barnet ved sykdom slik at studieprogresjonen blir holdt, 
eksamensgaranti. Mange studenter er langveisfarende og savner familienettverket sitt. Det 
gjelder både norske og internasjonale studenter. Barnehageansatte blir en viktig del av deres 



nettverk, samtidig som barnehagene er tilretteleggere for nettverksbygging mellom foreldre. 

Dette (Fleksibel åpningstid, reduserte priser, eksamens- og sommeråpne barnehager) er 

eksempler på studentspesifikke tiltak som bidrar til å realisere lik rett til utdanning og studier for 
studerende foreldre. Staten har ansvar for lik rett til utdanning og barnehagene mottar et lite, 
men avgjørende særtilskudd til barnehagedriften over statsbudsjettet. Når kommunene nå 
overtar finansieringsansvaret for barnehagene, overlates nasjonal satsing på barnehager til den 
enkelte kommune.  Dette innebærer også at det plasseres et oppfølgningsansvar for lik rett til 
utdanning hos kommunen. Dette er et viktig aspekt ved støtte til studentbarnehagene som har 
andre oppgaver enn de ordinære barnehagene. 54 % av landets barnehager er private og utgjør 
dermed en betydelig del av nasjonal barnehagedekning. Studentsamskipnadenes barnehager er 
en del av denne gruppen og gir således et viktig bidrag, både til full barnehagedekning og til like 
rett til utdanning. Det er positivt at forslaget til ny forskrift har som mål at alle barnehager skal ha 
realistiske driftsvilkår, at kvaliteten på tilbudet ikke i for stor grad skal avhenge av hvor i landet 
en bor og at det legges opp til en forenkling av dagens regelverk for tildeling av tilskudd.  
Samtidig skal det stimuleres til etablering av nye barnehager og dette kan gi noen utfordringer 
knyttet til detaljer i finansieringsforslagene.  
 
 
Samskipnadsrådet mener derfor at 
 

- høringsforslagets punkt om overflytting av ansvar for finansiering av barnehager til 
kommunene, også må bety at kommunene overtar deler av ansvaret for at 
studentbarnehagene stilles i stand til å fullføre sitt oppdrag om å bidra til å realisere lik 
rett til utdanning for alle studenter. Egne tilskudd til studentrettede tilbud, som bidrar til at 
studentene får mulighet til å fullføre studiene sine til normert tid, bør vurderes. 

 
 
Beregning av tilskudd 
Samskipnadsrådet er kritiske til deler av loven bak denne forskriften, og viser til øvrig kritikk av 
rammefinansieringsordningen i høringssvaret av 21.12.07. En ytterligere 
rammefinansieringsordning hvor kommunene selv overtar mye av gjennomføringsansvaret på 
tilmåling og utstedelse av tilskudd, kan bety ytterligere forsinkelser i mottak av tilskudd. Dette 
kan igjen ramme forutsigbarheten og driften til studentbarnehagene. Samskipnadsrådet er derfor 
positiv til at Kunnskapsdepartementet har foreslått en mulig løsning gjennom standardisering av 
regelverket og felles beregningsmåte som grunnlag og telling av barn. Dette er viktig for å sikre 
en forutsigbar og forsvarlig drift av studentbarnehagene.  
Det er meget positivt at det legges opp til en forenkling i reglene for beregning av tilskudd.  
Samtidig er det viktig at forenklingen ikke medfører uønskede konsekvenser. I forbindelse med 
dette har vi følgende kommentarer: 

 

 Det fremmes forslag om at kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til 
ordinær drift kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget, uten at det er nærmere begrunnet 
eller eksemplifisert.  Det er vanskelig å se hvorfor denne bestemmelsen skal tas inn, og 
vi kan derfor ikke støtte dette forslaget.   
 

 I forskriftens § 4, siste ledd, knyttes finansieringsplikten til ”det tilsvarende barnehager 
eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd”.  Det er viktig at det legges 
vekt på både tilsvarende og gjennomsnitt. Nye private barnehager må sikres tilskudd på 
linje med nye kommunale barnehager, slik at det ikke oppstår situasjoner hvor 
gjennomsnittsbetraktninger for eldre kommunale barnehager legges til grunn for tilskudd 



til nye barnehagebygg. Det er viktig at det blir utredet en modell som ivaretar ulike 
kostnadssituasjoner i ikke-kommunale barnehager.   
 

 Det er viktig at tilskuddene til private barnehager er så forutsigbare som mulig.  Dette 
innebærer både et enkelt regelverk og at tilskudd i de enkelte driftsår er kjent ved et så 
tidlig tidspunkt som mulig. Ved at kommunene bruker sine budsjetter som grunnlag for 
tildeling av tilskudd, vil dette sikre at tilskuddsbeløpet er kjent tidlig på året.  Samtidig vil 
bruk av budsjettet som grunnlag for tildeling kreve god budsjettdisiplin i kommunene slik 
at budsjettene er så realistiske som mulig.  Høringsnotatet påpeker at budsjettet som 
tilskuddsgrunnlag ikke fanger opp de tilfeller der faktisk forbruk avviker vesentlig fra 
planlagt forbruk.  Forslaget om at vesentlig netto merforbruk i den kommunale driften 
over minst 3 år skal korrigeres inn i tilskuddssatsene til de private barnehagene i 
påfølgende år inneholder betydelige svakheter.  Hvem skal definere hva som er vesentlig 
netto merforbruk?  Videre vil en observasjonsperiode på 3 år kunne føre til at private 
barnehager får økonomiske problemer i mellomtiden.  Her bør det være mulig å ha en 
mer kontinuerlig oppfølging av regnskap og budsjett i kommunal barnehagedrift.  
 

 I høringsnotatet (s.16) sies det at kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) utgjør en 
relativt liten andel av de samlede kostnadene i ikke-kommunale barnehager, og at 
endringer her ikke vil gi store utslag på det samlede tilskuddet fra kommunen.  Er det tatt 
hensyn til at mange private barnehager (og også kommunale), leier lokaler til drift av 
barnehagen, mens bygget eies av et eiendomsselskap?  I slike tilfeller vil kostnaden 
fremkomme som husleie. Dette vil påvirke både hvordan drifts- og kapitaltilskudd skal 
beregnes og forslaget til bestemmelser om tilbakeføring av verdier til kommunen ved 
opphør av barnehagedriften, jfr. Forslag til ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager § 3. 
 

 Det foreslås å opprettholde rapportering pr 15. desember som grunnlag for utmåling av 
kommunalt tilskudd, men at kommunen skal bestemme hvor mange ganger i året 
barnehageeier skal rapportere i tillegg.  Det bør være tilstrekkelig med en årlig 
rapportering med tilleggsrapportering fra den enkelte barnehage ved vesentlige 
endringer.  Det er vanskelig å se hensikten med flere årlige rapporteringer på generell 
basis.  

 
 
Tilskudd til drift 
Kommunen gir i dag minst 85 % av gjennomsnittsnivået av tilskudd til offentlige barnehager til 
ikke-kommunale barnehager. Statsbudsjettet muliggjør en økning til 88 % og forskriftene 
innfører 100 % fra innføringen av rammefinansiering 2011. Samskipnadsrådet er tilfreds med en 
slik likebehandling og mener en slik likebehandling vil bidra til økt kvalitet og kapasitet hos 
studentbarnehagene.  
 
En utfordring ved utmåling av tilskudd med utgangspunkt i antall barn, og sammenligning 
mellom ikke-kommunal og kommunal barnehage under ett, er at det offentlige har enkelte 
stordriftsfordeler de ikke-kommunale ikke har. Kommunen skal gi et påslag for 
administrasjonskostnader, og kan for eksempel holde ute enkelte kommunale barnehager med 
særskilt høye kostnader til ordinær drift, fra beregningen om tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Samskipnadsrådet er skeptiske til en slik begrensning av likebehandlingen i 
forskriften og savner en faglig begrunnelse bak forslaget til bestemmelsen i § 5.  
 



Studentsamskipnadene finansierer i dag drift av barnehage gjennom statstilskudd, kommunalt 
driftstilskudd, foreldrebetaling og i noen tilfeller semesteravgift betalt av studentene. 
Semesteravgiften benyttes til finansiering av studentbarnehager og utgjør i mange 
sammenhenger en viktig del av barnehagens inntekter for å ytterligere realisere 
studentspesifikke tiltak. På grunn av den sammensatte inntektsstrukturen til 
studentbarnehagene støtter Samskipnadsrådet Kunnskapsdepartementets forslag til en 
videreføring av bestemmelsen om at den særlige statsstøtten og lignende ikke skal benyttes til 
avkorting av det kommunale driftstilskuddet til studentbarnehagene. Dette kommer av at 
studentbarnehagene har et tydelig nasjonalt definert formål om lik rett til utdanning.  
 
Små og store barn 
Det foreslås at forholdstallet for tilskudd til små og store barn skal endres.  Dette vil medføre at 
barnehager med en høy andel småbarn vil få dårligere finansiering enn i dag.  For 
studentbarnehager vil dette være en meget dårlig ordning.  Studentbarnehagene har både stort 
innslag av småbarn og tar i mot barn som er helt nede i 7-8 måneder slik at foreldrene kan starte 
studieåret på normalt tidspunkt.  Når barna er så små er dette meget ressurskrevende, men det 
er viktig for studentene at vi gir dette tilbudet.   
Samskipnadsrådet støtter derfor ikke  en endring av dette forholdstallet når det gjelder 
beregning av driftstilskuddet.  
 
Administrasjonspåslag 
Det foreslås et administrasjonspåslag på 4 %, men det synes noe uklart hva dette skal dekke og 
hvordan prosentsatsen er fremkommet. De fleste studentsamskipnadene har organisert 
barnehagene som en avdeling og bruker ressurser både fra administrasjon og teknisk avdeling 
til driften av barnehagen, i tillegg til styrerressurs.  Det forutsettes derfor at disse tjenestene 
fremdeles kan belastes driften av barnehagen etter faktisk forbruk, i tillegg til det overordnede 
administrasjonspåslaget.  
 
Kapitaltilskudd 
Spesielt for nye barnehager er det viktig hvilke prinsipper som brukes for beregning av 
kapitalkostnader, uavhengig av om det brukes kommunens egne kapitalkostnader eller 
nasjonale satser som utgangspunkt.  Kommunene vil helt åpenbart ha lavere kapitalkostnader 
enn private barnehager fordi de i utgangspunktet kan finansiere sine investeringer til lavere rente 
pga lavere risikovurdering i private banker.  Dersom Husbankens rente legges til grunn antas det 
at rentesatsen vil være lik.  Dersom det velges å bruke nasjonale satser, vil det bli 
problemstillinger knyttet til hvilken rente som skal benyttes til enhver tid.  Dette vil forutsette at 
alle har tilgang på samme finansieringsvilkår. Det påpekes også i høringsnotatet at det vil være 
ulike byggekostnader i kommunene og at det er en fare for at nye barnehager blir 
underkompensert ved å benytte gjennomsnittstall for kapitalkostnader.  Kommunene kan gi økt 
tilskudd til barnehager med høye kapitalkostnader, men det ligger ingen plikt i dette. Disse 
momentene taler i mot å bruke gjennomsnittstall for kapitalkostnader.  
 
Den ideelle løsningen vil være å kompensere reelle kapitalkostnader basert på godkjent 
anskaffelseskost, og at vedlikehold inngår som en del av driftskostnadene.  Et annet spørsmål er 
hvordan man løser de situasjonene der barnehagen leier lokaler av et eiendomsselskap.  Hvilke 
satser vil da legges til grunn? Det er positivt at forskriften legger til grunn at det også skal 
beregnes avkastning på egenkapital. 
 
Overordnede vurderinger 
Det er positivt at målsettingen med de nye forskriftene innebærer en forenkling for både 
kommunene og de private barnehagene, men dette må ikke innebære uforholdsmessig store og 



negative fordelingseffekter.  Det er videre viktig at klageadgangen til Fylkesmannen 
opprettholdes.  
 
Med hilsen  
 
Lisbeth Dyrberg 
Leder av styret Samskipnadsrådet i Norge 


