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UTTALELSE VEDRØRENDE HØRING AV NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-
KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR. 
 
Etter å ha lest forslag til nytt finanseringssystem i barnehagesektoren, velger jeg med dette 
som fagperson å komme med mine synspunkter. 
Siden 1987 har jeg arbeidet i både kommunale og private barnehager, og har gjort meg mange 
erfaringer både med innhold, kvalitet og rammebetingelser i sektoren. 
Jeg er glad for den økte satsingen på barnehageutbyggingen de siste årene. Takket være private 
utbyggere så har de fleste kommuner oppnådd full barnehagedekning. 
 
 Vi opplever nå, i lokalpolitisk sammenheng å høre at rådmenn går ut og varsler til lokalpolitikere 
at barnehagemidlene kan benyttes til andre formål enn barnehager. Dette på grunn av uklare 
statutter og føringer i forslaget. Dette forslaget vil også ramme innhold og kvalitet i de 
kommunale barnehagene. Private barnehager er i dag sikret 87 % av offentlig finansiering. 
Sammenligningsgrunnlaget er kostnadene i de kommunale barnehagene, og vi ser allerede nå at 
det spares inn på kostnader til drift i kommunale barnehager. Dette blir gjort for å holde 
kostnadene nede til private barnehager, uten å se konsekvensene på kvalitet og innhold også i de 
kommunale barnehagene. 
 
Forslaget til nytt finansieringssystem åpner for at dersom barnehagedriften opphører, kan 
kommunen kreve verdier bygget opp ved offentlig tilskudd tilbakeført! 
 
Hvorfor reagerer barnehageeiere på dette? 
I likhet med ledere i næringslivet ser barnehageeiere på tilbakeføringen som urimelig. Vi ønsker 
bare en likebehandling i bruken av offentlige midler. Vi ønsker en debatt som ikke fremhever 
offentlig finansiering av barnehageplasser, men som tar en helhetlig debatt rundt bruken av 
offentlige midler. Vi har aldri til dags dato hørt om verken fiskere eller bønder som må 
tilbakebetale verdier når sjarken eller gården skal selges!  
  
Vi har heller ikke hørt om at elektrikere, rørleggere, entreprenører, konsulenter o.a. som har 
solgt sine tjenester til offentlig sektor, har måttet betale tilbake verdier skapt av dette!  
Hva er forskjellen på oss og overnevnte grupper? Hvordan er tilbakebetalingen til staten tenkt 
gjennomført fra overnevnte grupper, fordi man tar jo for gitt at dette prinsippet må gjelde all 
bruk av offentlige midler? 
 
 
 



På nytt oppleves en stor usikkerhet med hensyn til forutsigbarhet for barnehagene. Mange 
private barnehageeiere går nå til det skrittet å varsle nedlegging som en konsekvens av 
forslaget. Hva sitter vi igjen med da? Hvordan vil vi da kunne nå full barnehagedekning? 
 
 
Jeg ønsker at du tar med deg disse refleksjonene fra en barnehagevirkelighet. 
 
God sommer. 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Sofie Leirvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


