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Høringsuttalelse: Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager 
 

SiT Barn eies av SiT (studentsamskipnaden i Trondheim) og tilbyr barnehageplass til ca 250 barn av 
studenter, norske og internasjonale. Vi tilbyr alt fra støtte i hverdagen, til fleksibel åpningstid, 
barnepass på kveld- og lørdag og eksamensgaranti for å passe barnet ved sykdom slik at 
studieprogresjonen blir holdt. Deler av det studentrettede tilbudet gis til alle Trondheims 
studentforeldre, og har vært drevet med spesielt tilskudd fra Trondheim kommune. 
 

Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen.  
Regjeringens mål om å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager krever at den nye 
tilskuddsmodellen må sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av ikke-kommunale 
barnehager, og bidra til likeverdig kvalitet. Viktig med fokus på enkel utmåling av tilskuddet. 
Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes utenfor 
beregningsgrunnlaget. 
Denne er uklar. Det er rimelig å anta at også ikke-kommunale barnehager kan ha 
ekstaraordinære utgifter som det må gis tilskudd til etter samme mal som kommunale 
barnehager får det. Hvis barnehager tar ansvar på vegne av fellesskapet, eks studentrettede 
tilbud til alle byens studenter, bør det være mulig å oppnå støtte til det. 
En modell hvor kommunen skal fastsette separate tilskuddsatser for drift og kapital. 
Vi støtter å dele tilskuddet i to.  
Tilskudd til drift 
Departementet vurderer et lavere forholdstall for finansiering av plasser til barn over og 
under 3 år. Vi er en samskipnadsbarnehage og har en spesiell utfordring med å bistå norske 
og internasjonale studenter, med barn under 1 år, som skal i møtekomme krav om 
studieprogresjon. Denne gruppen barn er mer kostnadskrevende (krever mer bemanning) 
enn ”vanlige” barn under 3 år. En endring i forholdstall vil gi oss et behov for ekstra tilskudd 
for å ivareta denne gruppen. 
Ved et lavere forholdstall vil vi få et lavere tilskudd totalt og må strekke oss ytterligere for å 
greie oss innenfor en allerede begrenset ramme. Trondheim kommune bruker, i følge 
statistikk, lite penger på barnehager sammenlignet med andre kommuner.  Det antydes også 
at forholdstallet skal justeres flere ganger – noe som skaper ufortsigbarhet..  
Beregning av kapitaltilskudd.  
Trondheim Kommune har pr i dag en ordning i forhold til beregning av kapitaltilskudd som 
fungerer godt. Alle barnehagene tildeles et basistilskudd pr plass. Dette tilskuddet 
tilfredsstiller behovet hos mange barnehager. De ikke-kommunale barnehagene som har 
høyere kapitalutgifter har mulighet til å søke om ytterligere tilskudd (søknad om 
lokalkostnader).  Vi ønsker at det blir utredet en modell lik denne som ivaretar ulike 
kostnadssituasjoner i ikke-kommunale barnehager.  
Regulering av uttak av verdier 
Vi mener det er viktig å sette fokus på kommunale vilkår for tilskudd, som rettes mot å sikre 
høy kvalitet i barnehagene (jmf regjeringens mål).  
 


