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Høringsuttalelse - ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved 
tildeling av offentlige tilskudd 
 
Vi i Sveberg Foreldrelagsbarnehage BA vil kommentere de punktene i 
departementets forslag vi har sterkeste synspunkter på. 
 
§ 2. Definisjoner  
d) Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes 
utenfor tilskuddsgrunnlaget. 
 
Vi synes det er svært urettferdig at kommunens dyreste barnehager skal holdes utenfor 
beregningsgrunnlaget. Flere brukerundersøkelser har vist at private barnehager har 
høyere tilfredshet enn offentlige barnehager kan vise til. Dette til tross for at vi ikke 
mottar tilsvarende offentlig økonomisk støtte. Om kommunen opprettholder et 
barnehagetilbud i grisgrendte strøk vil dette sikkert øke kostnadene til driften i perioder, 
men det vil være det samme for private aktører. Da synes vi at en eventuell 
unntaksbestemmelse må sidestille private og offentlige barnehager.  
 

 
§ 5. Tilskudd til drift  
Kommunen skal gi tilskudd til drift i godkjente ikke-kommunale barnehager ut fra 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager.  
 
Vi er glade for at det er budsjetterte tall som skal ligge til grunn for tilskuddet. Det vil gi 
oss en langt bedre forutsigbarhet. Imidlertid må det være en ufravikelig 
sikringsbestemmelse som tilsier at om det er avvik mellom budsjetterte tall og 
driftsregnskapet for kommunen, må tilskuddet til private barnehager etterreguleres. 
Momentet som er foreslått med regulering etter 3 års kontinuerlig underbudsjettering er 
ikke holdbart, og gir feil intensiver i budsjettarbeidet i kommunene. 
 
§ 7. Ekstra tilskudd til kapital  
Kommunen kan gi ekstra tilskudd til barnehager med høye kapitalkostnader.  
 
Mange private barnehager er bygd for å hjelpe departementet med å innfri målet om 
100% dekning. Flere av disse har høye kapitalkostnader. For at disse skal kunne betjene 
kapitalkostnadene er det fint at man kan få ekstra tilskudd ut i fra behov.  Som 
foreldreeid barnehage er vi opptatt av at det må lages et system som dekker reelle 
kostnader uavhengig av selskapsstruktur/eierform. 
  
§ 9. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene  
Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager én gang per år, 
jf. §§ 5 og 6 andre ledd bokstav a. Kommuner som i løpet av året gir bevilgningsøkninger 
til ordinær drift til kommunale barnehager, jf. §§ 5 og 6 andre ledd bokstav a, skal én 
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gang i året øke tilskuddsgrunnlaget til ikke-kommunale barnehager tilsvarende.  
Vi synes at om kommunen etterregulerer budsjettet, skal tilskuddet for private banehager 
reguleres tilsvarende hver gang, eller i det minste ved regnskapsårets avslutning. 
 
Kommuner der regnskapene over en treårsperiode viser at kostnadene til ordinær drift i 
de kommunale barnehagene er vesentlige større enn bevilgningene i årsbudsjettene, må 
øke tilskuddsgrunnlaget til de ikke-kommunale barnehagene tilsvarende.  
 
Vi kan ikke skjønne hvorfor det skal være mulig for kommunene å underbudsjettere i 3 
år. Vår påstand er at om man ønsker økonomisk likeverdig behandling, må det foretas 
en etterregulering i etterkant av hvert regnskapsår om budsjettet er fraveket i særlig 
grad. 
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