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Fra:    trine@daatland.net
Sendt:  31. juli 2010 10:05
Til:    Postmottak KD
Emne:   høringsuttalelse

Kunnskapsdepartementet (KD)
Barnehageavdelingen
Pb 8119 Dep
0032 Oslo

Høringsuttalelse vedr. nytt finansieringssystem

Skulegata barnehage as mener det ennå er for tidlig å gå i gang med nytt 
finansieringssystem før barnehagene er fullt ubygd med tilbud til alle, og at 
det er nok utdanna pedagoger. Den nye finansieringen av ikke-kommunale 
barnehager må allerede nå være 100% lik de kommunale.  Skal vi ha 
kvalitetsbarnehager, må alle ha like muligheter til å oppnå dette.

Med det øremerkede tilskuddet fra staten var vi garantert en rettferdig 
fordeling av statstilskuddet. Med rammetilskudd til kommunen vil det variere 
fra kommune til kommune hvordan midlene blir fordelt

Det er tydelig at en vil de store barnehageeierne til livs, men det er de små 
det går utover. De små vil selge seg til de store som da blir enda større. For 
andre år på rad har vi fått forespørsel fra 2 forskjellige barnehage”giganter” 
om å selge oss til dem, for å slippe alle økonomiske bekymringer. Det har vært 
fristende.

For oss er størrelsen på årlige uttak av verdier uinteressant, fordi vi har 
minimalt overskudd som vi har latt gå inn i driften.  Interessant blir det 
først den dagen vi ikke ønsker å drive barnehagen lenger.
Paragrafen om verdier som skal tilbakeføres til kommunen ved opphør, er for 
uklar. Uttak som det antydes kan trekkes fra, blir alt for lite i forhold til 
innsatsen en har gjort for kommunen i alle driftsåra. 
Arbeidet med å planlegge, sette i gang og å drive barnehagen, vedlikehold av 
eiendom og vaktmestertjeneste på dugnadsbasis blir overhodet ikke verdsatt. I 
små barnehager med minimal avkastning må en gå ut fra andre verdier. Når det 
gjelder tilbakeføring av selve eiendommen sies det ingen ting.

Vi slutter oss helt til uttalelsene fra PBL.

Bryne, 31.07.2010

Med vennlig hilsen
Skulegata barnehage as
4340 Bryne

Trine D Daatland
Styrer/daglig leder
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