
 

Arendal, 06.07.2010 

 

 

Høringsuttalelse; Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager  

 

1. Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av 

offentlige tilskudd. 

 

 KD foreslår at kommunen kan holde kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til 

ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget. 

 

Dette mener vi er helt i strid med selve ordlyden i den nye forskriften, nemlig ”likeverdig 

behandling” Vi er selv en relativt ny barnehage med oppstart i august 2007 og vi har høye 

kapitalkostnader, og ville anse det som dypt urettferdig, og som sagt i strid med ordlyden, 

dersom kommunene kan holde barnehager med høye kostnader utenfor beregningsgrunnlaget.  

 

 KD foreslår at satsene (tilskudd til kapital) skal fastsettes i tilknytning til kommunens 

årsbudsjett ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager.  

 

Viser igjen til våre egne og andre nyetablerte, private barnehagers høye kapitalkostnader. I 

kommuner flest har de kommunale barnehagene både gamle og nedbetalte bygg. Det sier seg 

selv at gjennomsnittelige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager da ikke kan 

sammenlignes med oss, og at satsene da vil komme veldig skjevt ut, med mindre byggeår 

også er tilnærmet det samme! Dette er med andre ord et forslag som spesielt vil ramme 

nyetablerte, private barnehager som har høye kapitalkostnader.  

 

 KD foreslår at en barnehageeier som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn det den har 

krav på, må enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller 

neste års utbetaling av tilskudd.  

 

Dersom en barnehage mottar høyere tilskudd enn det den har krav på fordi barnehagen selv 

har gitt feile opplysninger er vi helt enig i at det tilskuddet som ikke er berettiget må 

tilbakebetales. Det vi finner problematisk er dersom kommunen beregner feil gir denne 

reguleringen kommunen adgang til å trekke barnehagene i fremtidig tilskudd. Når kommunen 

gir et vedtak om tilskudd må en barnehage kunne stole på at kommunen har tilstrekkelig 

kompetanse til å beregne dette tilskuddet, og gå ut i fra at den summen de har fått kan de 

disponere i den daglige driften. Det vil være svært problematisk om en kommune i ettertid 

kan kreve tilbake tilskudd som en barnehageeier i god tro har brukt i den daglige driften til å 

sikre kvalitet for barna og så gode arbeidsvilkår som mulig for sine ansatte. 

 

 

 

2. Ny § 14a om uttak av verdier med tilhørende forskrift 

KD ønsker med en ny § 14a samt tilhørende forskrift en strengere 

regulering av hva private barnehageaktører kan ta ut i årlig utbytte. 

 

Slik situasjonen er nå kan kommunene trekke tilbake tilskudd dersom private eiere tar ut et 

urimelig utbytte. I en sektor som mottar en såpass stor grad av offentlig støtte har vi ingen 

problemer med at offentlig tilskudd blir trukket dersom tilskuddene blir brukt av eiere til å ta 



ut et urimelig høyt utbytte. En barnehageeier som velger å ta ut et urimelig utbytte istedenfor 

å satse på kvalitet vil i dagens konkurransesituasjon ikke overleve lenge i denne bransjen.  

 

Dersom KD istedenfor den foreslåtte reguleringen setter gitte krav til kvalitet i barnehagene 

som mottar støtte, og sørger for gode rapporteringer mellom det offentlige og de private 

aktørene, vil man sørge for at pengene blir brukt på kvalitet og ikke urimelig utbytte. 

 

 Når det gjelder forslaget om at kommunen kan kreve tilbake barnehagens verdier ved opphør 

eller salg mener vi dette vil resultere i store negative konsekvenser for hele sektoren. Det vil 

bli veldig vanskelig å få private aktører til å bygge og drive barnehager, noe som igjen vil føre 

til at det store mangfoldet av barnehager som vi har i sektoren i dag vil forsvinne.   

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Svalestien Barnehage, Arendal 


