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Høringsuttalelse om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager 

i en rammefinansiert sektor. 

 

Trollmyra Barnehage slutter seg til PBL`s uttalelser ift overnevnte. 

 

Utover det ønsker jeg å gi noen kommentarer/synspunkter; 

 

”Uttakk er verdens lønn” 

Veien mot full barnehagedekning hadde ikke vært mulig uten de privates engasjement og initiativ! 

Private personer og aktører rundt om har bidratt til at målet nesten er nådd. Fagre løfter (les 

barnehageforliket) gjorde at utbygging i stor grad skjedde i privat regi. Og for de aller fleste 

handler dette ikke om butikk, men pedagogikk!  

Trollmyra Barnehage representerer flertallet av private aktører; førskolelærere som driver egen 

virksomhet, gjerne små enheter, enten i form av små aksjeselskap, stiftelser eller familieeide. 

Fokus på kvalitet og personalets avgjørende rolle for å skape gode, kvalitative barnehager er alfa 

omega, da får vi også fornøyde foreldre, som også er blitt dokumentert både nasjonalt og lokalt! 

Vi skaper gode barnehager for barna, representerer et mangfold, som gjenspeiles i fornøyde 

foreldre. 

De private barnehagene består av profesjonelle og seriøse aktører. Egenkapital er gjerne bundet 

opp i pant i ex privat bolig, og vi har ”overlevd” år etter år, i påvente av likebehandling og 

forutsigbarhet. 

For oss er det ingen ”ni til fire jobb”, men en investering av penger og fritid i noe vi vet vi kan – 

og er gode på! Utbytte er ikke tema, vi bruker pengene til å bedre drift og tilbud, som er årsaken 

til at vi scorer høyt på brukerundersøkelser.  

Jeg har vært i dette ”gamet” i 20 år, har ”sloss” når det har vært nødvendig, og 19. mai 2009, var 

en milepæl, der en samlet privat sektor endelig gjorde ”opprør”. La det ikke skje igjen: gi oss 

forutsigbarhet og økonomisk likebehandling. Gi oss et enkel, forutsigbart og forståelig 

finansieringssystem, som også de som skal forvalte skjønner. Gi oss levevilkår som kan la liten 

som stor, gammel som ny, leve i beste velgående. Det er ikke bare et mangfold av innhold og 

ulike driftsformer, men også ift lønns-, pensjon-  og kapitalkostnader, som jo utgjør de største 

postene i regnskapet. Vi ønsker å bygge opp en kompetent personalgruppe, samt holde bygg og 

uteområde i forsvarsmessig stand hvis vi skal drive kvalitativt. Vi må ha en finansieringsordning 

som tar høyde for endringene i kostnadene i barnehagens livsløp! Ser det er ei utfordring å finne 

en ”nøkkel” som kan gi like vilkår for alle, men vi har enda troen, og vi er mange som kan hjelpe! 

 

Pengene kommer barna til gode! Ber om tiltro gjennom et forutsigbart og rettferdig 

finansieringssystem, slik at vi kan fortsette og drive gode barnehager til beste for barn, foreldre, 

ansatte og samfunnet for øvrig. 

Det finns allerede i dag regelverk som kan benyttes ift utbytte, bemanning, lønn og kvalitet. 

Hvorfor ikke ta dette i bruk istedenfor å straffe en hel sektor på bakgrunn av noen få?! 

 

Mvh 

 

Elin Westernes 

eier og daglig leder 
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