
Steinsfjellet barnehage, 

Blokkebærv. 1, 

5533 Haugesund. 

 

 

HØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL 

NYTT FINANSIERINGSSYSTEM I NBARNEHAGENE. 

 

Steinsfjellet barnehage er en privat barnehage i Haugesund, som ble 

startet i 2004. Vi er opptatt av reell likebehandling av barnehager, 

kommunale som private, og at barnehagene skal ha god kvalitet på 

innholdet i barnehagen. 

 

I vår kommune er de fleste barnehager private, og bystyret vurderer 

å privatisere de siste kommunale barnehagene for å senke tilskuddet 

til de private barnehagene. Dette synes de private barnehagene er 

feil. 

 

Ny finansieringsordning slik forslaget foreligger kan føre til store 

skjevheter mellom barnehager, og mellom ulike kommuner. PBL har 

satt fokus på fire områder i forslaget til forskrift som er særskilt 

problematiske, og dette mener også vi er viktig. Dette gjelder: 

 Kommunale barnehager med særskilte høye kostnader til 

ordinær drift kan holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget. 

 Satsene (tilskudd til kapital) skal fastsettes i tilknytning til 

kommunens årsbudsjett ut fra gjennomsnittlige 

kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager. 

 Kommuner der regnskapene over en treårsperiode viser 

kostnadene til ordinær drift i de kommunale barnehagene er 

vesentlig større enn bevilgningene i årsbudsjettene, må øke 

tilskuddsgrunnlaget til de ikke-kommunale barnehagene 

tilsvarende. 

 Barnehageeier som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn 

den de har krav på, må enten tilbakebetale et tilsvarende beløp 



eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste års 

utbetaling av tilskuddet. 

 

Styret i Steinsfjellet støtter PBL sin uttalelse fullt ut, og legger ved 

deres innsigelser.  

 

Administrasjonen i Haugesund kommune har regnet ut at kommunen 

vil komme særdeles dårlig ut hvis forslaget til ny finansierings-

ordning blir gjennomført. Slik det er i dag, betaler kommunen 10 

millioner mer i tilskudd til de private barnehagene enn de får i 

statlige overføringer, og dette gapet vil bare øke med den foreslåtte 

ordningen. 

 

Vi håper høringen vil medføre positive endringer på disse områdene. 

 

 

Haugesund, den 30.07.2010. 

 

 

Sigrid Solstrand, 

Daglig leder. 

 
 


