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Høringsuttalelse – Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor 
 
Jeg viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 19. april 2010| og ønsker å formidle 
Smeden barnehages synspunkter i saken. 
 
Smeden barnehage ble startet opp i 1994 av foreldre, og den drives som et samvirkeforetak. 
Virksomheten har et ideelt formål – å drive en best mulig barnehage innenfor lover og 
regelverk. Ingen tjener penger på denne barnehagen, men de som jobber her har tarifflønn. 
 
Vår beliggenhet er i en Robek-kommune. Etter mange år med innsparingstiltak uten effekt, er 
det nå ansatt ny ledelse og noen dyktige økonomer i kommunen. De dyktige økonomene har 
ett fokus, økonomi – for kommunen. Ved årets tildeling av kommunalt tilskudd erfarte vi at 
det letes med lys å lykte i regelverket etter muligheter til å spare. I denne kommunen er et 
regelverk med ordene ”betydelig” og ”særskilt”, farlig for de private barnehagene. Disse 
ordene gir mulighet for kommunalt skjønn. Vi har erfart at kommunalt skjønn slår økonomisk 
gunstig ut for kommunen. Dette har hatt som resultat at kommunalt tilskudd til Smeden 
barnehage de to siste årene har blitt redusert med henholdsvis 5% og 15%. Og det er viktig å 
legge til at det er tildeling etter minimumssatsen vi får. 
 
I lys av våre praktiske erfaringer vil jeg kommentere de punktene, som vi mener har størst 
betydning for Smeden barnehage. 
 
 
 
Forslag til forskrift om likeverdig behandling 
 
”Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes utenfor 
tilskuddsgrunnlaget.”(§ 2d) 
Dette forslaget vil høyst sannsynlig føre til at den dyreste kommunale barnehagen til en hver 
tid holdes utenfor beregningen. Skal tilskuddet beregnes på grunnlag av kommunal drift, må 
alle de kommunale barnehagene med. Det er først når alle de kommunale barnehagene tas 
med, at det gis et reelt bilde av kostnadene. Noe annet er lureri, som vil ramme ca 50% av 
barnehagebarna i Ringerike kommune. 
 
 
 



”I forbindelse med årsbudsjettet skal kommunen fastsette tilskuddssatser for drift.”(§5) 
Det er positivt at det skal fastsettes en sats pr barn. Det kan gi mulighet for forutsigbarhet. 
Det er også positivt at det skal skje i forbindelse med budsjett, det bør da være mulig å få vite  
tilskuddets størrelse tidligere enn i mai, som er tilfelle med kommunalt tilskudd i vår 
kommune i dag. 
 
”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.”(§ 9) 
Dette forslaget gir kommunen lov til å forskjellsbehandle grovt. To av tre år kan kommunen 
bruke ekstra penger på sine egne barnehager uten at det får konsekvenser for tilskudd til 
private. Og en slik praksis kan gjentas for hver treårsperiode.  Kravet om likebehandling må 
ligge innenfor det enkelte året, om forskriften skal gi grunnlag for en rettferdig behandling. 
 
”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.” (§ 11) 
Ansvaret for å kvalitetssikre sine beregninger må ligge hos kommunen. 
Systemet for utregning av kommunalt tilskudd til nå har vært komplisert, og det har vært en 
krevende prosess å få ut nok informasjon fra kommunen, for å kontrollere om vi har fått rett 
beløp. Det virker derfor urimelig at de private barnehagene skal bære dette ansvaret. 
 
 
Generelt vil vi be om enkle og klare retningslinjer for kommunene. Det vil spare kommunen 
for ressurser i forbindelse med utregning og tildeling. Det vil gi de private barnehagene 
mulighet for forutsigbarhet og etterprøving, og dette vil være tillitsskapende. 
Det regnearket som har vært brukt i forbindelse med kommunalt tilskudd til nå har vært for 
komplisert. Så vi ber om at det erstattes av noe enklere og mer forståelig, noe som gir oss 
trygghet og forutsigbarhet nok til å drive barnehagen vår forsvarlig på kort og lang sikt. 
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