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Høringsuttalelse – Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager i en rammefinansiert sektor 

1 Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet har bedt om innspill til høringsnotatet vedrørende nytt 
finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. 

Sørholtet Andelslag SA er en forening hvis formål er å drive Sørholtet andelsbarnehage i 
Ullensaker kommune. Foreningen har et ideelt formål, og andelhaverne og eierne er foreldrene 
til barna i barnehagen. Barnehagen startet driften høsten 2002, og har i dag 19 ansatte, 76 barn 
fordelt på to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger, og med et årlig budsjett på rundt 10 
MNOK. Andelslaget er ledet av et eierstyre bestående av foreldre til barn i barnehagen 
(andelshavere), mens barnehagens daglige drift og pedagogiske innhold ledes av barnehagens 
styrer.  

2 Drøfting 
Sørholtet Andelslag SA ser i all hovedsak positivt på endringen i forskriftene og 
hovedelementene i ny modell for å sikre likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager 
og tilskudd for dekking av administrasjons- og kapitalkostnader.  

Sørholtet Andelslag SA er dog skeptisk til graden av forutsigbarhet i høringsutkastets 
finansieringsordning. På den ene siden synes det å endre grunnlaget for driftstilskudd fra 
kommunens regnskap til kommunens budsjett å ville gi de ikke-kommunale barnehagene et 
bedre planleggingsgrunnlag. Det vil trolig gi en langt tidligere avklaring rundt det faktiske 
beløpet barnehagen kan forholde seg til i eget budsjett og styring. På den annen side vil det 
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fortsatt ligge en grad av usikkerhet på lengre sikt i at tilskudd til drift kan endres betydelig i 
begge retninger hvert år. Sørholtet Andelslag SA har et årlig budsjett på rundt 10 MNOK, og 
opplevde i 2008 en nedgang i tilskuddet på ca 1,6 MNOK fra 2007. I 2009 ble tilskuddet igjen 
økt med ca 1,4 MNOK. Det er i disse tilfellene vanskelig å drive langsiktig planlegging. Det 
hersker full forståelse for behovet for insentiver for en mer kostnadseffektiv drift i kommunen. 
På den annen side vil det ikke gi en langsiktig forutsigbarhet for de ikke-kommunale 
barnehagene med mindre beregningsgrunnlaget er basert på en lengre periode for å forhindre 
større svingninger fra år til år. Det ligger også en fare i forslaget for at kommunen kan 
”spekulere” i et lavere tilskudd i budsjettet for så å tilleggsfinansiere driften dersom de 
kommunale barnehagene ikke når sine årlige effektiviseringsmålsettinger. De ikke-kommunale 
barnehagene vil bli tilgodesett med inntil en tilleggsfinansiering. Dette er bra. Men det 
opprinnelig bevilgede beløpet kan da sies å være urealistisk lavt i utgangspunktet. Dersom dette 
tillegget kommer sent i året vil det ikke alltid kunne utnyttes på den mest hensiktsmessige måten. 
Sørholtet barnehage har pr dd  ikke fått endelig avklaring på tilskuddet for 2010.  

3 Konklusjon 
Sørholtet Andelslag SA ser positivt på høringsutkastets intensjonen om at de ikke-kommunale 
barnehagene skal likebehandles med kommunale barnehager. Vider er det positivt at det gis et 
tillegg på 4 % for å dekke administrasjonskostnader og et tillegg for å dekke kapitalutgifter. 

Sørholtet Andelslag SA ser med bekymring på muligheten til å drive langsiktig planlegging og 
styring all den tid finansieringsordningen tar utgangspunkt i kommunens årlige budsjetter og 
dermed legger opp til potensielle store og små årlige svingninger i tilskuddene. Behovet for 
insentiver til mer effektiv drift i kommunene anerkjennes. Det bør dog ses på en ordning der 
beregningsgrunnlaget for tilskuddene har en lengre tidsperiode for å utjevne årlig usikkerhet og 
svingninger i tildelingen. Beregningsgrunnlaget bør være basert på siste 3 år pluss et påslag for 
normal pris- og lønnsvekst i samme periode.  
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