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Høringsuttalelse – forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i 

en rammefinansiert sektor 

 

Det vises til departementets brev av 19. april 2010, vedrørende forslag om nytt 

finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager, og Trollberget tillater oss å komme med 

våre synspunkter om disse to punktene: 

 ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige 

tilskudd 

 ny § 14a i barnehageloven om krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, 

samt ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling 

 

Jeg og min barnehage representerer ikke noen ”barnhagebaron/baronesse” eller andre 

negative merkelapper som representanter for denne regjeringen har klart å fokusere på i 

media. 

 

Jeg representerer en hardt arbeidende kvinnelige barnehagegründer som har valgt å ta denne 

og andre regjeringer på alvor i jobben med å skaffe Norges befolkning gode barnehageplasser. 

 

Kvinner som undertegnede har virkelig lyktes med det oppdraget. Barnehagesektoren er en 

suksess når det gjelder oss kvinnelige gründere. Det trenger Norge. 

 

Hundrevis av oss har startet eller kjøpt barnehager som bedrifter. Vi driver profesjonelt og 

gjennom både lokale og nasjonale brukerundersøkelser leverer vi best av alle som er avhengig 

av offentlige driftstilskudd for å løse det samfunnsmandatet vi har fått – gjennom offentlig 

godkjenning. 

 

Å drive barnehagebedrift er en livsstil og alt annet enn en ni-til-fire-jobb. 

 

Både lovforslaget og forslagene til nye forskrifter er en trussel mot oss kvinnelige 

barnehagegründeres interesse av å fortsette og levere gode barnehageplasser. 

 

Det har ikke på ett eneste tidspunkt vært sendt ut noen signaler om at vi – ved for eksempel 

salg av en barnehage til nye ivrige kvinnelige barnehagegründere etter 20-25 år – skal se på at 

stat/kommune – skal inndrive opparbeidede verdier som vi har skapt gjennom å tilby foreldre 

gode barnehageplasser. For mitt vedkommende – hvis dette forslaget går gjennom – blir det et 

farvel til barnehagesektoren. Og jeg vet at flere med meg vil gjøre det samme. 
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Ved å endre ”spillereglene” på oppløpssiden vil svært god og viktig kompetanse – bygget opp 

gjennom mange år – forsvinne fra sektoren. 

 

Til tross for at vi leverer det beste offentlig finansierte tilbudet, med lavere offentlig tilskudd 

enn hva kommunale barnehager får, skal vi nå på oppløpssiden straffes med det som VG fra 

lederplass 28. juli helt riktig beskriver som ”et grotesk inngrep i eiendomsretten”. 

 

Jeg og mange med meg, har tatt all risikoen ved oppstart og drift av barnehagen, under til 

tider svært uforutsigbare rammevilkår. Når regjeringen etter en kuvending av dimensjoner i 

fjor vår, likevel syntes det var greit med 100 prosent likebehandling på sikt, kommer man med 

et nytt ”ess i ermet” rundt sin irritasjon av at  private driver barnehager. 

 

Jeg har følgende konkrete innspill til regjeringens høringsnotat: 

 

Trekk hele forslaget tilbake. Det er ingen skam å snu. 
 

- Foreslå tak på utbytte i henhold til EU-reglene i forbindelse med foretak som driver med 

offentlige tilskudd. Det skulle bare mangle at det er tak på utbytte når offentlige midler 

tildeles i vår sektor.  

 

I høringsnotatet er regjeringen opptatt av at pengene skal brukes på barn, men vi ser ikke ett 

kvalitetskrav til at så skal skje. 

 

Mitt forslag er at det settes kvalitetskrav i forbindelse med tildeling av offentlige tilskuddet. 

Sett krav for eksempel krav til: 

 

- Bemanning og pedagogisk bemanning 

- Arealkrav så vel innendørs som på utelekeområde 

- Lønns- og arbeidsvilkår 

 

Ta utgangspunktet i dagens bestemmelse om reduksjon i tilskuddet, slik at de som faktisk ikke 

vil eller ønsker å levere god kvalitet, blir straffet for det i form av langt lavere tilskudd. 

 

Det trenger ikke gjøres mer komplisert enn som så for å få bort de aktørene som av 

regjeringen anses for å ”være noen få”. 

 

Dagens grunnleggende spilleregler har ført til god kvalitet i både kommunale og private 

barnehager. Det er nok av utfordringer når dere nå tar makten fra foreldrene når det gjelder 

tilskudd. 

 

For tilskuddet blir ikke lenger øremerket. Med øremerking, som sågar mange kommuner 

fremdeles ønsker, er foreldrene sikret å velge den barnehagen de mener gir best kvalitet, og 

pengene følger barnet. 

 

Med å overføre så mange milliarder kroner til kommunene i form av frie midler, betyr det at 

kommunene som finansieringsmyndighet fra 1. januar 2011, kan bruke dagens midler på 

andre områder enn nettopp barnehagetilbudet. 

 



Min oppfordring er at dere trekker hele forslaget, og bruker all konsentrasjon på å få en 

minst mulig skadet barnehagesektor som følge av denne omveltningen. 

 Jeg håper virkelig dere tar meg og andre kvinnelige barnehagegründeres råd på alvor. 
 

Undertegnede har lyst til å levere gode barnehageplasser i mange år fremover. Jeg forventer 

ikke en takk for det jeg har klart å levere sammen med fantastiske medarbeidere. 

 

Jeg forventer imidlertid en respekt for det jeg og svært mange holder på med til daglig. Vi 

driver små og mellomstore profesjonelle bedrifter og har aksjelovgivningen å forholde oss til. 

Ved å behandle oss som bedriftsledere vil denne sektoren fortsette å levere gode 

barnehagetilbud i mange år fremover. 
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